
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 





Ἰηατυατο (Το! εαὸ Ψ ἰὈτατυ 

ΕΉΟΝΜ ΤῊΣ 

ΓςΟΝΘΤΑΝΤΙΌΘ ΕΠΙΝΏὮ. 

Ἐπ ΝΒ} 151} υν Βγοίδεβον Ε΄ Α. Βονρπύςσιια οἵ Ηπγνητῇ 

{{πἰνδγεῖεν Γογ "ἢ ἴπδ μιυγεῖνιξε αἵ γεεῖς ἀπ 1. πηΐπ 
κα {πὸ ἀποῖδηϊ ΕἸ 55 Ε} ΠΥ οὐ Δααὶς 

ὕοοκε, ὑσ οἱ ες Ξ {Ππ|Ξεγπε πε οὗ ἐπ- 

μι πἰπίπς βυισ ὐγεξεῖς, Γι τ, ὧγ 

Ἀτερθὶς Βοῦμβ." {ὉΜῊ], 

ἀπ δα κι ἀϑδο. 
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ΑΝΕΘΟΠΟΤΑ ΨΑΒΙΑ 
ΟΒΆΑΚΟΛΑ ΚΕ ΤΑΤΙΝΑ 

ΕΡΙΡΕΒΥΝΤ 

ΒΥ. ΒΟΗΟΕΙΠ, κὸ ΟΥΤῚ,. ΒΤΥΘΕΜΥΝΟ 

--..-.---ὖ-ἰὐΦᾶΦὖ7’ἃῃὥν2νυ... ... 

ΝΟΙΥΜΕῈΕΝ ΤΠ 

“ΒΕΒΟΙΙΧΙ 
ΑΡΥΌ ΨΕΙΡΓΜΑΝΝΟΒ 

ΜΌΟΟΟΙΧΧΧΥΙ 



ΡΒΟΟΘΙΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΗΥ͂Ν 

ΙΝ ΒΕΜΡΥΒΙΙΟΑΝ ΡΙΜΑΤΟΝΙΝ 

ΡΑΒΤΕΒ ΙΝΕΡΙΤΑΕ 

ἘΡΙΌΙΤ 

ΒΥΒΘΟΙΕῪΒ ΒΟΒΟΕΙ͂., 

2 ΒΕΒΟΙΗ͂ΝΙ 
ΑΡΥ ΨΕΙΡΜΑΝΝΟΒ 

ΜΡΌΡΟΟΘΟΙΧΧΧΥῚ 



φ τὰ δὴῸ σοιις ς 

ΜΑΗ͂ 4 1887. 

ὁ ἸΙΒΕΑΒΎ: 



ΡΒΟΟΙΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΒΥ͂Ν 

ΙΝ ΒΕΜΡΥΒΙΙΟΑΝΜ ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

ῬΑΒΤῈΒ ΙΝΕΘΙΤΑΙ͂ 

Απξοτοτῖτὰ υδειὰ. 11. 1 





ΒΥΒΘΟΙΠΕῪΣ ΒΟΗΟΒΙΙΙΥΒ ἩΡΕΜΑΝΝΟ ΥΒΕΝΕΒΟ 5. 

ῬΒΙΙοΒορἶδο δπίϊαιδθ οχρίγϑμἐβ Ορὰβ ἱποοπᾶϊξαμι αἴχιθ ἀθίοσπηθ χαρὰ 

ΤΊΒΙ ΠΟΥ ρ5], ΗΒΕΜΑΝΝΕ ΥΒΕΝΈΒΕ, ΠΟΙ ΥΘΙΘΟΥΓ 26 ΗἰπΙΪ8Β Δ]1Θ πὴ 5]: ἃ 

Ιαθία τηθιηοτα οἷ ἀἰδὶ 410 ΠΒΟΠΟΙῸΒ ΡῈ ΧΧΥ͂ Δῃποβ ἃ ΤῈ Ῥγδθοῖίδγθ 

Βηδίθηαί08 [Ἀ081}8 ΟΥ̓ 5 ὈγΟΒΘ απ Γ. ΤῊ Θηΐπὶ ἃ ΡΒΠΟΒΟΡΠΟΙΊΠΙ 

Οτδθοοσιτη ΓΟ] 1118 Διγοὶβ 6Χχ ΒΟΥ θΠΒ ἰατῦδθ Β6ΙῸ πϑίδθ ΘΧΟΟ ΘΠ ΪΒ 

1Πππὸ ἰρθῦπι ΒΟμοσὰ ρταάθτῃ ᾿ποΠ]Θη ΘΓ δυβρίοαίαβ τοροίίο (οὔθ η8 1}- 

ΘΙΘ ψαδίδθ ὑΧΟΥ ποῖδθ ΠΟ ἸΠ040 ΟΔΙΏΡΟΒ Πογθηΐίθβ οἱ ΟἹ] ΠΙΟΤΘΒ, 864 οἱ- 

ἷδηὶ 58|ΠῈ}0 ἀρβουΐοβ οἱ ΒΟΙΤΙ 408 δὲ ῥ]6 Βα }6 ἰΠΥΪΟΒ ΓΟΥΕΘΓ ΟἾἾΓΘ ΒΟ]ΘΒ, 

ὭΘα00 Οοὔΐχψιδη 86 ΒΡ] Οσα ταΐ πὶ 6586 Δ᾽ απ ἢ181] αὔθ ποη ρἱριου 

δα ἱπῆϊτηδ οἱ Δα Ἰΐ8 ἀοβοοηθτο ἰηγιοία δυοίογ δῖα δὸ ἡπτπιοίποβα ἋαἰΒο 1 01 1π8 

ΘΟὨἤττηα8. ΑἸ οδὲ ΟΌΓ- πὰ ΒΟΌΪΠΙα ρϑχιπὶ ἰἀοπθῦμη ΤΊΒΙ ΘΧχοιβδίι τι 

γα]. Νδιῃ Ρ]αίοπίοα 800 πονᾷ 81115 ἀΐπαιθ ἀοθιἀοταία, ΤΊΒΙ ΠοΡοΪθ 

ΠΟΥᾺ ΠΟ βηηΐ, ἰπηπ)0 ἰΐογδίδ ἰθοϊομθ δα ἰδϑάϊπηῃ 8406 {π|8Δ. Θιίΐ ρῥτο- 

Οἴθ8 τηϑὶβ θοπηΐρηθ ΟὈΒΘΟΙΓΒ, ΦΌΔΙΩΥΪΗ γΑΥ}8 σταυ θηδαι16 ποροί 18 οἱ ἰη- 

ΒΌΡΘΙ ΤΩΒΡΉΪΠΟΙ ΤΩ ΠΟΙΒ ΟὈΓΒ ΟὈΤΌΔΙΒ, ΟῚ τοί ρ 80) ἸΔΌΟΓΘΙῚ ᾿ΠΙΡΙΟΘΙΠΙ 

ΠῸΘΙΙΣ ἀπτὰ ργθίπτῃ οχογοϑί ρ]8ρη]4 85 το ορθηαὶ οἱ δαποίδπαϊ: ἴῃ 4010 ΤΠ 

Ιη00 ἱπιρδῆθηϊΒ [οἰ παηΐθιη τηοἀο ἰΔγά 8 Πδοβὶδηΐθι τη040 ἱπιρο τ θ 

οϑοου Θηΐθηι δὲ ΘΟΙΒΟΪΔ 0 οἱ ΘΟΙΒΙ110 οἱ Τὸ ορτορῖθ αν ]βιῖ, Β 0514 18. ορ- 

Ρογΐαμα ἰμβροσαίο δἰξι]}18ι}, Βρ]θμαϊάθ οἱ δουΐθ ἱμνθηιβ ᾿] ΤΙ ΠΟ ἸΟΘΟΒ 

ἀορτγαγαίοβ γοβεϊ υἱβι 8ὸ ἀθοϊδγαβῇ. [Ιέδαπθ αποά οἴοιτο τὴ0 ἀθοθραὶ ΤΊΒΙ 

181) Τοΐδσο δοοορίυμ, ἰάαιο Τνι θοποῆοὶἑ ἀΟΟΙ θαμὰ τλ6 ΟΟτΐθ ΠῸΠ ἰπυϊΐο 

ὨΔΌΘΟΙ ΟΣ, τηοᾶο 14θ᾽η 5Β'τὴ] τηθ86 46] οΑΙ Δ 5616 ΡΥΘΤΠΒ ΔΡΠΟΒΟΔΒ. 

δ ΘΟΠΒΙ]ο οἱ τϑϊομο δα οπΐβ ρϑποα ργϑϑι το, πί αὐ ρῥγδΟΒίλσο 

οἱ σγοϊπουῖπι δὲ ροϊαοτμι, ΤῊ οἷαπθ υοτιμ ἰπίογοϑί οδηααὶ ᾿παἀ 6608 ΟΧἑΒΕ]- 

Ιη6 18. 

ῬΙΟΟΙῚ Ρ]αἰομὶοὶ οομηπηοπίδ οθ ἀθ ΒΘΡΌ]16Ά, Ρ]αίοἶ8 αὐ ΡΔΓΒ ΠΟῚ 

οχΐστα ποάΐθαπα δα όσοι ὀχροοίαγοί, πηἰοὶ οοαοἷΒ αὐ] 1118 Βογναυὶ ἴδίο 

Β'ηρτ] τὶ οἰδοίαῃη δὲ. ἘΠῚ δηΐτῃ ἰπίου ΠἸΌΤΟΒ ΤΠΒ8. 4108 ἸΟΒΠΗΘΒ 1,ἈΒΟΔΙΙΒ 

ΡΘΓ ὈΙΘηπῖππ 1491.02 1Δυτοπϊ ΜΘ 1018 ΠοΙηΐπο ἰῃ ατδθοῖα οἱ Αϑὶα οοη- 
1» 



4 ΡΕΑΒΡΑΤΙΟ 

αυϊβίνι!, ῬτΟΟΙ͂ φαοαθθ οοὗθχ σοι ΘΠ ΔΓ ΟΥμ. ἰπ Ρ] ἰοη18 ΒΘΙΡΠὈ]ΟΆΠὶ 

Ῥδυθ ΤϑἱΟΘΙῺ ΘΟΙΠΡΤΘΒΘΠαΘΠ8. ΟΘπθῖὴ τη060 ΕἸογοη ἤδη ἰῃ ὈΪ]1Ο  ΠΘΟδ 

Μραϊοθογαῃ 8]]δίππι ἡδοίβ ΜΑΓΒΙ Π5 ΕἼ Ομ 5 Ρ] ἰοπίοοσι ἀορτηδίθπι οἱ 

1ΠῚ ΠΟΤΈ. ᾿ΠΟΥΡΤΘΒ οἱ τηγβίδροΟρτΒ ἴῃ [6118 δα Μαγπιπι Ὑγδηΐατῃ (ἰ. 6. 

ῬγΔΘΙΥ ΡΟ Ώ ΟὈΟΠ ΒΗ ΠΘΏΒΘΙῺ) ἀδΠ8 ἃ. 8. τθ. Απρ. 1492 ρῥγβϑθαϊοδί: 

οϑβέ αϊδοοδδηα, πα 1, ὁς Παϊα ἱἰωμηι αὐαοοοίέ δμηΐ 6 Ογαθοῖα πος αὐ 

γιαρηαρήηιη Ῥοίγμ οαϊοοηι ζδγὰὲ ηγζέξ ὁΣ. φμαριρίωγίηιῖδ οἷθοίί ὨΏΡΘΥ, 

οἰδοίογα Τιαδοανγὶ αγαθοο αὐηιοάμηι οἰεσαπίθ, ργὸ τορία ἐἶδα διδϊοίλδοα ἕαηε- 

»γϊάοηι α Μαφηο 7,αμγϑρΐο ζοϊοϊίον ἐπδίμία. Εσο αἰέθηι ἐρίον ποδία εΐ 

δοῖδθο 80 1067 ἔπ ργῶϑηδ ἰοσὲ ρίαίοηῖοα, ργϑηαφμθ ἑμίοῦ λαοο Ῥγοοῖζὲ ἢ 865 

Ῥίαϊοπῖς ὁ ᾿ορμδίϊξοα ἰξγοβ ργηοὶρέωηιφμο 86} ἐΐηιῖ. Ομο8 ἰσῖ- 

ἐμ 6: αριοθη ϑδιηιδ δογιη Ῥγαΐξὶδ Ποδοιῖοδ ραβδίηι αἰδομγγοηο οοἰϊοσφὲ..... αὐ 

ἐ6 γετἰίο. (θη 8 δαϊπηρῖ Θχοουρίοβ ὁχ Θοαϊο6 0608 δορίθιῃ ἰδίϊηθ το 1108 "). 

Αἴαπο εἷο 10 6Γ ποᾶϊθ ᾳαοαπθ οχίδί ἱπ ὈΙ]οί 668, [δυΓοη δηα (ρ] αἱ. 

ΠΧΧᾺΧ ἡ. 9) 3: φαθπὶ ΡΥΪῈ5 απδη 1,ἈΒΟΆΤΙΒ ΘΟΙΏρΡΑΓΑΥ  Η ΔΓΙ ΟἹ 11 οὔ πΒά 8 πὶ 

ΑἸ ΘΕ ΘΗ Β1Β ἤι856 ἴῃ ὈΓΩῸ [0110 δὰ 5866. ΧΥ͂ ποίαίασ αὕτη ἡ βίβλος 

ἔστιν ἁρμονίου τοῦ ἀϑηναίου ἔχει φλουρία ζ΄. Οὐἄδχ ορξϊπιδθ 681 ποίδθ, ἴῃ 

ΤΩΘΙΠΌΤΔἢΪΒ ἸΠΔΠῚ 8860}}}} Χ. οἱ ΘΙορϑηΐοῦ ΒοτρίπαΒ οἱ βρη δῦ ΟΠ] ρ η δ 

αἰβ ποία: 80 ϑοάθιῃ ΠΣ ΟΤΆΤΙΟ ΤΑΙῸ ποίδο ΟΥ̓ 686, ΡΑΒ81πὶ 56} Ο] 18. πΌΘΙΟΥΆ 

ἴῃ ΙΔΓΡ 6 8018 Βυπΐί, ἀποτππι διοίογοιῃ ΒΡ] ιοΠΙΘΟΣ τη Ββοοΐδίοσοιῃ πδπα 

ῬΓΟΘῺΪ ΔΡ6586 80 1ρ508 ῬΓΟΟΙΪὶ δοίδίθ ρογβπδβαχῃ ὮΔΌΘΟ: 6 ΔἸΣΡΒ ΟΌΠῚ ΠΗ ΠῚ 

Δ οσγιην ὁ Ηοϊβίθηΐπβ οἱ Βαπάϊηϊιβ δποίδνοσίης 5, ῥ᾽ τίμια ἱποάϊία ἰδοθαπί, 

ρϑγΐθιῃ ΘΟ ῬΓΔΘοὶριϑη Θχβουρίδη ἰηΐγα ἰπ ΔρρΘηαΐοα βαθίοογο ρ] δου. 

Οοίοσιπι ΘΟὝΘΧ ΤρΐβΌ 6 τηπί]δίπα οδὲ: ἴῃ αὑ0 ὁΧ ἰγραθοίτη ῬτΟΟΙὶ οοτη- 

τη Ὠ ἈΠ ΟΠ θ8 αὐδτππὶ {ΠΠπ|08 ἸΠ6ΘΧ ἴῃ ἔγοπίθ ροβὶπ8 Χμ θοὲ 4) ΠΟῚ ΔΙ Ρ}ΪΠ8 

Β6Χ ἰπΐδρτϑθ βιροβαπί, ἀθῆο!ἑ βοουπᾶλ ἴογα ἰοίδ οὑπὶ οχίγοιηδ ρδγίθ 

-....--.--- --.-ο.-...-....-.-.. 

1) ΕΪΤοΐπαθ ορ. ΧΙ (28) Ορρ. [1 υ. 902 οἅ. Ῥαγίβ. 1041 (11 ὑ. 362 ρὰ. Β48.).. Οἱ. 
ποίᾳ ἴῃ ἤΠιίοογᾶο αὲ ἰέδγὲ ργδβίαξἑ οὐ ἀϊ ηιιεϊϊῥ δἰ εανα ἀὲ ᾿δγεγία ἃ. 1491- -1494 (Ρίοοο- 
Ἰοπιΐηὶ ἐμέογηο αἷς οοη ἀϊξοηΐ εοὦ αἰΐε υἱοεάς εἰοἶδα ἰξδνενγία Ἀεάϊεεα μγέυαία, ΚἾγ. 1815, 
Ρ. 129 η. 84) “' τη εβ8ὸ7 ἴαγειϊο Εϊτοίπῖ, ΤΥοοοίο ρἱαίοπῖσο σγόοο, δορῦα ἰα γρ. οἷ Ῥία- 
ἕοηο, δοορεγίο, ἴη πιοηιῦγαμα, ποπ Κίηπτέο. Αἱ ἀὲ 1 ἀὲ ἱμεσίίο 1492, ρῬγοργβα πιαμμ. 1Ὁ. 
Ρ. 98 η. 7371 ἴῃ ἱπνθηίασίο Εἰ ργατίϑθ Μοάΐοθδθ ἃ. 1495 ποίλίιγ Ονγὲ. οοίμδ τη ΚΓ Ϊα- 

ἑοπὴδ ροϊνίλίαδ. 
2) οὗ. Βαμπάϊηὶϊ οαΐϑ]. οοδᾷ. αταθα. ὈΪΙ 1 οΥἢ. 1,διγοηϊίδηδο ΠΙΡ. 192. ὟΑ). Εοβθ 

ἴῃ Ηστγ. Π ὑ. 98. 
3) οὗ, Ἐδυτι οἶδ ΒΙΌ]. στ. ΙΧ ὑ. 423. Βαμπάϊηϊ 1]. ὁ. 
4) οἵ. 74]. οβο ἀεν "]ηθα σε Ῥγολίμδ Αὐλαπαϊεησεη δεν ἀΐε Περεδιὶζ 66 ῬΙαΐο 

ἴω ἤϑστῃ. 11 96 βᾳῃ. --- Οοἴογιιι οὐπὶ ἰγοάθοϊμπι 1118 ἀἰββογίδοηΐ δ8 ῥϑγιπ οοπρτιηῖ 
᾿ Ρχοοὶὶ εἰς τὴν Πολιτείαν Πλάτωνος βιβλία δ΄ ᾳυδα διιϊάλβ ν. Πρόχλος πιθιηογαῖ : 4ηλῃι 

ἀἰβογορδηςίδιῃ ποίϑββθ βδιϊβ Βα γιπΐ ΖΘΊ]ΘΤιΙΒ ἀἐε Ῥλιέἑοδορλίε ἀὅοΥ Οτοολδεπδ 1Π 2 
Ρ. 7719 οἱ Ετοι θη ΠΑ] 1π8 ἰη στ. ΧΥ͂Ι ». 215, βοϊ νίβθθ δἰ νἱβιιβ οβδί ΒΟΒΘι8]. 6. ἢπ- 
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ῬΓΐη86, ργδοίουθα ἃ ΠΟΠ8. ΟἸἼΠΘΒ 8660 δὲ ἰογίΐδιη ἀθοϊπιᾶπ)ι. Οὐδ 

᾿δοίασαπι ΔΟΟΘΡΙΒΕ6 ΠΌγαὰ δηΐθ ααδηὶ πῃ ὈΪΒΙΙοἴμοοδι Μοαΐϊοθδῃ ροῖ- 

γΘΙΪ ἰοΒεϊ ΠΟ ἢ115 ΒαρΙα 8148 Ρ. 4 ῥτγοθδίαγ. 

ΠΊΘΙῸ δ΄ ἴῃ ιδ΄ γ6] ιγ΄ οογγϑοίο. ΕἸΧΡ σα Γ0Β, ορίπον, ἰηάίοῖ 5 ορόγαμι ὅ' Υτἱδπὶ οὲ 

Ῥχοο]ἱ δρυὰ δυϊάδηι ἱπίοσς 86 ΘΟΙΩΡΑΓΔΙΪΒ.: 
Υ. Συριανός ν. Πρόχλος 

ἔγραψεν ἔγραψε πάνυ πολλά, φιλόσοφα καὶ γραμματιχά" 
1 Εἰς “Ὅμηρον ὅλον ὑπόμνημα Ὑπόμνημα εἰς ὅλον τὸν “Ὅμηρον. 

ἐν βιβλίοις ζ΄. “ὙὙπόμνημα εἰς τὰ ᾿Ησιόδου ἔργα καὶ ἡμέρας. 
Περὶ χρηστομαϑείας βιβλία γ΄. 
Περὶ ἀγωγῆς β΄. 

2) Εἰς τὴν Πολιτείαν Πλάτωνος βιβλία δ΄. Εἰς τὴν Πολιτείαν Πλάτωνος βιβλία δ΄. 
9) Εἰς τὴν Ὀρφέως ϑεολογίαν βιβλία β΄, Εἰς τὴν Ὀρφέως ϑεολογίαν. 
4) [εἰς τὰ Πρόχλου] Περὶ τῶν παρ᾽ “Ομήρῳ 

ϑεῶν. 
ὅ) Συμφωνίαν Ὀρφέως, Πυϑαγόρου καὶ Συμφωνίαν Ὀρφέως, Πυϑαγόρου καὶ 

Πλάτωνος περὶ τὰ λόγια βιβλία Πλάτωνος περὶ τὰ λόγια βιβλία {. 
δέκα" 

Περὶ τῶν παρ Ὁμήρῳ ϑεῶν. 
χαὶ ἄλλα τινὰ ἐξηγητιχά. ᾿Ἐπιχειρήματα κατὰ Χριστιανῶν τη. 

γυΐίαψιρ ῬἘΣΠΌΒΟΡΙΟ θαᾶθηι Οροσὰ ϑοᾶθῃῃ οχγαΐῃθ Θηυτογαΐβ Ὀγαθίοσ ταύ οηθιι ὑγθυὶ 
Δρραγοί: ἰάᾳιιθ ἰδ τιΐϊγαΐβ 6880 νἱάθίαν δυοίοῦ δ᾽οδβοιηδίϊβ εἰς τὰ Πρόχλου, απΐθῈ8 
γοῦἷβ δὰ δἱίογια Ἰοσῦχ γοϑβρίοὶ γος. Αἰαὰθ Βογμπαγάγῃδ οἱ ΖΘΊ]ΘτιΒ (1. ὁ. 163 π. δ) 

ἴδ00 οπμπΐδ ἃ ϑιυγῖδϑηο ΔὈϊπαϊσαηΐ ἰδιμ δ) ΘΧχ τιθιηοχὶα ῬΓΟΟΙΪ ἔθίθθσο ἰγδηβ]δίδ. 
ΝΙΒὶ οοπίγασίιπι γοῦν. ΕΘ ὁχ ααυΐϊπαιθ {1{π|}}8 αὐ γορθίπη Ὑ ὑγ08 1) 3) 5) 
τοοίθ δὰ ϑ'υγίδηθη θΟΥΠἾΏΘΓΘ Θχ ῬΙΟΟΙΣ ἰρβίῃβ οἱ Μασγίηἱ ὑθβίϊ πο δ οἰβοϊξασ (οἵ. 

ΖΘΙΙΘΥ. 1. 6.), Ῥτγοοΐὰβ οογιπάθιῃ διοίου ποη ἰγϑαϊςγ: πἰδὶ αποὰ τηϑαὶδίγὶ ΟΡΌΒ 40 
Οτρμοὶ ἐποοϊοσία δάποίδιεϊοηϊ 5. ̓ πβίγιιχ 880 ἔθυεν (Μαγίηπβ νἱΐ. Ῥγοοῖ! ὁ. 27). Νδη δὰ 

ῬτΟΟΙΐ ΟΡΠΒ διῃρ] ββίσηπμι Εἰς τὰ λόγια ἰπἰατία ΖΘ]]Θ πΒ γϑεζα ὁ νϑυθα περὶ τὰ λόγια βι- 
βλία δέχα, αὰλ6 Ὠθα16 ἰπϑίπμι Πα] τὰ οὐβδοὶππί ᾿γῸ περὶ τῶν λογίων, πΠ64116 ἃ ῥΥἹΟΥθ 118 
αἰνθ}}} ροββιιπὶ (ϑυπάθῃιν {ἐπ τ Επἀοοἶδθ σοταρὶδίος ποίβδέ ἢ. 497 ταΐτγα οδοϊδη δ ἰηΐοῦ 

ΟἸαγϑοὶβ Ῥογρδιιθηΐ ορογᾷ ἀοϊβδέμ). Ηΐηο Ἰοησο ῥγοθδὈ 8 δὲ Θ' γτίδηὶΐ ἰρτοτγαμι 
ἰπάΐοθι οἴπὶ ῬΓΟΟΙΐ Βιιοοοββου 8 οἷτ!β οἱ ἀΐβοῖρη} Ορουΐθ118 τ3816 ΘΟὨ ΙΒι 6886: ΠΘ61Θ 
ἴδιη οδί οὰν ᾿ἰῦγιπι ἀθ Ὠΐ8 Ηομοτὶοΐβ οἱ ἴῃ Ρ]δίοπἶΒ ΘΙ ΡῸ ]Ἶ 4 1 ΤΟ Β 
αὐδέζιο  βιυτίδηο ογρίϑηιβ. Οὐογίθ αἰ μ1} τὐΐγὶ Βαρθοὶ ϑιυσίδημππι ἰπύον ἰού αἰ Δ] ΟΚῸΒ 
ΡΙαίοπίοοβ (Ζ26116᾽. ἢ. 164 η. 2) οἰΐδι ΕΘΙΩΡ Ὁ] δ ΘΏΆΓΣΓΑΒΒΘ. 

οῦῦο πῆοῆθοὸ, α4τ.86 γαίϊϊουθ ΕὙΘυ ἀθῃ 8} }π8 ἴῃ Β 0}}} δὰ ἸΔθοτγίοβα αἰβαὰ θ᾽ [ἰ0η6 
Ποῦ. ΧΥ͂Ι Ρ. 214 Β4αᾳ. οροζγύυπὶ ῬΓΟΟΙΣ ογαϊ θη δβοοιιπάτιπι ἰθιηροσγα οοηδέξιθτο ἰθιρ- 

ἰανὶΐ, Θδπὶ ΟῚ δβΒιιΐβοθιο δὰ αὐδοβίϊοηθιῃ ἰδ γίοδιη ᾿σοδίρδπάδιη. Ουἱ απο Θηδίτα- 
ἐἰοποῖὰ Εοὶρυ δ ο8ο Ῥ]αἰοπΐοαθ δηΐθ ΘΟ ἑαυ ἴῃ Τἰλθίτη δουρί) 6586 οἴἴροϊί 
6Χ Ιοοΐα αὐθὰϑ δὰ ΐΠ|δὴὶ τοβρὶοὶ νἱάθίαν (πὰ Τίμ. Ρ. 1215 ὁ ἐν Πολιτείᾳ Σωκχράτης 
᾿Ανάγχην αὐτὴν προσηγόρευσεν, ὡς δέδειχται ἐν ἐκείνοις. 2590 ὡς ἐμάϑομεν ἐν 
Πολιτείᾳ. 191 --- ααἰθυ ργδοίοσ 8390 ἰδ δἀἀδβ 1357 χαὶ ἔχεις τῶν τριῶν δημιουργιῶν 
χαὶ παρ αὐτῷ τὴν Δίιον, τὴν Διονυσιαχῆν, τὴν ᾿Αδωνιαχήν, αἷς καὶ τὰς τρεῖς πολιτείας 
συνδιεῖλεν, ὡς ἐν ἄλλοις εἴπομεν: νἱά. ἱπέγα ἢ. 17,14): ἔυσὶ θὰπι σοη γαγίαπι θα Ὸ0 

ἰΓΘ Ῥγοῦαγὶ ἰοοῸ σοιμηλ. ἴῃ ΕΘΙΡΙ]  σαπὶ απαθπὶ αϑονγί Ναῖιβ (1485. διιοί, 1 ρ. 3558 (1π- 
γα Ρ. 69, 8)... εἴπομεν ἐν τοῖς εἰς Τίμαιον ἱκανῶς, ΟἿ παηο οὐἰΐδπι αἰβου τ 
δοοράϊέ ἰδβιυλιμοπίπτι ἰπΐτα ᾿. 114, 22 ἃς εἴπομεν ἐν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον ἐκδεδο- 
μένοις. Νοίῃρο σομηθη αὶ 11 Θχ Β6 0] 5 οτἰσίπϑαι ἀπουπΐ 4145 ἀ9 ἀἰδίορὶβ Ρ] αἰοηὶ- 

οἷ ἰδοπίίάθιῃ Βαδιΐξ ῬγοοιΒ: πηᾶθ τοΐσῦμῦ ΠΟῚ Οδύ δὰ [08 11061108 ἱπγίοθπι τοι ἑ 
Ἰθοίοσθιη. 
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ἴδ οχ 110 οοᾶΐϊοθ ἐγιποδίο οὔσῃ 4118 β86ο}}} ΧΥ͂. οχίγοιϊ οἱ ΧΥ͂Ι. 

ΘΧΘΙΡ] τα ἀοβογρία βαπί 1) ἵππ ΟΧΟΠΘΠΒ6 5818 ΘΥΟΣ Θχοθρίαπι, ππᾶθ 

ΟΙΠΟΠ ΟΤΥΠΔΘΙΒ ΡῬΙΟΟΙ ἐπ οϊέέἑοορ αὐβοϊϊογώηι φιαοδίτομμηι, οηιρέδηι 

ΘμαΥ̓Ταὐζοηθηῆλ ὍΠδ ΟὟΠῚ ΘΟΙΙΙΠΘΗΓΆΙΪΒ ἴῃ ΤΙϑθῦτη ΒΑΡ Ϊθ86 ἃ. 1034 δὰ 

δ] θὰ Οροῖτ ΡῬΙδίοηβ ΘΟ α1: απᾶθ Θχθιρ]α γα ΟἸμηΐα 0818 ἰδ θα 8 

ΕἸογοπ που τοΐογαπηΐ. 

γοσιμὶ απ86 ΡΟΙΒΒ6 ΟΥΘαἀΘ ϑπία αἰβϑουίδ 0068 ααὔΐπαπθ (9---18) δὰ 

ΠρτοΒ ὟΠΙῚ--Χ ἀθ ΒΘρΌθ] θα, 688 ἰπίθοτο Β8 60 Ὲ]0 ροβί ϑαἰ ποι ἃ Οτγ- 

860 ΟὈΓαΐβΠι ΟΟΙΏΡΟΥΠΠ δὲ ΒΌΡΟΙΘΒΗΘ δίαπο 1 οδάθημ ὈΓΡΘ 0588 ἀπο 

ΒΒΟΙΎΔΙ ὑπαθ 80 ἰπ|ΠΠ0 Οραὰβ ῬΙΟΟΙῚ ἰῃ Ποιηΐίπαμπι ἀοοίογαμῃ ποὐ δπὶ ρ6Γ- 

γοηΐ. Νά ΕἸΟΥ μα ἃρπα ΠΟΡ1]05 ϑαϊνίδίοβ οοαΐοοθα ὁχ απὸ Μοαϊοοὶ 

᾿ϊδἴΠΒ ΒΡ] δε ΘΟθ πη 6 ΓΘ ἰθιηροῦο Υἱα 1886 56 ἰοβίδηϊπυ ἀπο γἱὶγὶ ΠἸΡΥῚΒ 

Οὐ θοΙΒ ᾿πυ ΒΡ ΠΑΪΝ ΘΟΒΟΓΘΒαἰβαθθ Θηΐχο ἀρ 1688 ΗΟ] Βίθηἶπ 8 

οἱ ΑἸοχαπᾶον ΜΟΓαΒ: ἀπθπὶ οΟἄἀϊοομι ΔΌΒΟΟΠΑΙ ροϊϊπθ ἀπᾶπὶ οππίοα τὶ 

ἀαθιπιπξὙ ΘΟΠαΘΙΔΘ.Θ ΡῸΓ ΡΟΒΒΘΒΒοστα 1Π|ΏΌΘΓΆ] ΘΙ διτορδηϊδι οἱ θαυ λΓδπι 

Ἰπουσ 81 ἰπ Τα ΒΟΥΤΙΤη8 ἰδ ΘΟΠἰοΐοπ6 ΒΔ θοτὶ. ΗοΙβίθπὶ μαθο βαπί γοῦθϑ ἴῃ 

71μάίοῖο (6 ἴξδγὶδ ορέϊηιλδ αα πιαχίριαρι ραγέοηι ποι ἐδ δεδἰ,οίλοοας Μοάΐοθαθ 

8. 1640 βοηρίο 2: ϑοαῃι. Τ,;ΧΧ Χ. 1 ὀγὲ ἰοσαΐοδ οἐ ροϊεξοὶ αγαθοῖ, οἑ ἕη δὲδ 

ῬΡγοοῖϊξ Οογμηθηΐ. τη ορερεδί. Ῥ]αϊοηῖβ ἐπ 4. Οοάδθα αρὐἐφιεδδίηνδ, 65 φιίο 

»ἰογαφμο θχοριρίαγία »6᾽ Ἐμγοραθ δέδ[ἰιοίλθοαξ »γοριαπαγωρη: οέΐαηι ΟΖο- 

Ὠΐ6Ή86 ἐπ Βγίίαηπία, φμοά οὐῥοδὶβδῶη6 δογίρίωηι ΒαδίοθΉ868 γοργασδοηέαγερεξ. 

Πωῖο ΜδΟΊο ργαφῆζοδ 68, ἡπᾶθας οαρέξωρι: ὠπαᾶθ ρογδρθαὶ ργώιοϊρίο πιασηώηι 

ραγέοηι οαρὶξι8 ργίριδ, δοσωράμηι ὑηίοσγιη θὲ ἐογέιη οαρμέ πιασύρια ραγίθ 

αἀοδογαγὶ: τ. η6 αμΐοηι αἰδδογίαξίοροδ 1[Χ ἵῶ {γ98 ροδίογίογοδ γος Ἀ]ω- 

ἐογιΐδ ρογδϑθ. δοα ἐοέωηι μὴ ορογὲβ διρ»ίοηιθηΐμηι αρμαὰ 

ϑαϊοϊαΐοβ ὁ: έαγο αἀοΐηαθ ἀοργολοηαϊί. ρα δ δίηιϊαθ ρ»γοΐθηι »Ὡγαθ 

πϑρῖο αὐοοές δωβοσαηξ, τέα τηοϊξ ἐὰ οὐ γιαϊέρριὶ ζέδγογωρη σμδέοαθδ, αἰμηι 

ἐλοδαυγῶε πρώ αδδοομαϊηέ, οιριαθηλ οὐ δὲδὲ οὲ ρμεδίίοο ρογαφαογμμί. 

Ναρι φμαίογηῖοηθδ ἐἰϊὲ τία σαγίθ, ἩλαγΟΟγ6 οἱ ρμΐγοαϊθ οογγωρίλ δωπέ, οἱ 

ηιθγηὔγαπας αὐἰοοῖϊἊ ποφμοαρέ, ὧὴ φιρδιδ οἷΣ ἀοίγίέα {ἐογαγ ει ὑδδέσέα αρρα- 

1) οΙαῦ οοαά. Ῥαγδίηἱ ἄυο ὅτ. 1881 οἱ 1832 χιοβ 8]. Εοβο ἀϑβουῖί 1. ὁ. 
Ῥ. 97, οὐ Βοιηδηὶΐ {7658 408 ἴρ8θ ὀχϑιηλίμανὶ 1) οοα. ὉΠ01. Απροϊίοδο ΟἽ 12 υδ] Ῥχγοοὶ! 
ΘΏΒΥΓΒΟΪΟ δαάϊππηοίδ οδὲ Β᾿τηρ]}} 011 σοχμτηθηία γι ΒΒ ἴῃ Αἰ βίο θ!θ Ρῃγβ. 886. 1]. Υ--- ὙΠ; 
2) οοἄ. γαεὶ. Ῥαϊδίϊηιιθ θ8 ῬΊΟΟΙ͂ ἴῃ ΑἸοϊἰδᾶθπι 1 οὐ ἴῃ ἘΘΡῈ] σᾶ πὶ σΟΙ ΘΕ ΆΣΙΟΒ 
οοπμίΐπθηδ, αυΐϊθπδ ἰηβογίδο βυηὶ γτίδηὶΐ ἀθ Αὐίβύο θὶβ τηθίδρῃ. 1 ᾳπδοβέϊομθβ,; 8) οοά. 

ψεύδη 238 σομῃτηθη δι σὰ ἴῃ ΠΘΙρΡ., 4008 ἃ. 1840 Βογίρβίς "Τοϑηηθ8 ΗΟΒΟΥΪ ΙΒ 
ἃ ΜΆ]Π[,ῳοὄ ορρίο Ηγάγυπίϊηδο αἶοο. ΟΥίιδ ΠΟΥ φτθοοχιη ἰπδίδιγαίογ᾽. 

2) {1116 8] ϑο᾽θοία 8ὲ. οὐ 11{|. Βορίοιῃ. 1115 ᾿. 110; οἵ. βοδϑθ Απθοά. ὅν. 
1 Ὀ. 2 οἱ ἰῃ Πογῃ. 1]. ο. 
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γοηί. Πϊὰὲ ἐαηιθ οαηθ8, φμοαῖ αἰμρέ, ὑπ ργαθδορὲ θὲ αἀγασοηθδ ἐῤξοδαι 8 ἐη- 

οιρῃδοηέθ8 ογηρεῖα δἱδὲ δαΐθα οἐ δαγία ἐδοία οπεἰδέϊριαέ, ἄπει πιοάο ἑρδϑὲ βοϊὲ 

»οδδίἀθαρί. ϑωῆθ ΠΟ δοίμηι ορόῦγαθ ργθέϊμη, ζογοί, 86 ρεδίξοινε δ6,6-- 

,)βοῖμηι οαίογ μοῦ αὖ Ἰηϊφιδ }οδδθδββογίδιδ αὀδογίδοπαξ οορίαηι, μὲ οἐ Μοαΐέ- 

οϑ8 Οοαθ. δυρρίοαΐμν οἱ ρ»γασδέαρεϊδδίέηιηη ορμδ ἤθη Κμηαέξμδ ρογοαί. 74 

φιοα ἱαριθ δίηο Ῥρίμοὶρὶβ αῳἰοίογέαΐο ἐπιροίγαγὶ ὨΟΉ ροΐογίξ. ΜΟΥῸΒ δαΐθῃι 

ἴῃ ΝοΙΩ͂Β αὐ φωαοάσηι ἴοσα Νουὶ Ἐοθαάογβ (ῬαΥΒ. 1668) - ἀΔία, οοσδδίοη6 

ΘΟΙΏΡΪΠΓῸΒ ἸΟ008 ΟΧ αἱ ΘΧΟΟΓρΡΙΟΒ ΟΧ ΡΙῸΟΙ οΘΟΙμ μηδ 10 ἢ ἔμοθ, ἰπααϊ, 

»ωδίέοα αἀἰρηίδούπο ἑη Χ. 46 6». Ῥίαξοπεδ, φωὶὲ Οογηιριοηξαγίμβ φωαρ-- 

ἐξοῖδ ργοίϊῥ ὨΟΏ ργοίδο δαδοίμη" δω0, πιαΐϊδ σοηδογοαίμδ τη Βιδίῥξοίλοοα Νο- 

δέει δαζοίαίογιη Ε]ογορέΐαθ (ρ. 99), οὐ ἴῃ βοαποημῦθαβ (ρ. 102) Ομαθ 

αοδβογέρϑίδδα, ζϊοοί ργοϊέφρέογα, ομῶλ ἐπ. πα ἐαρίνης γορογίαηίμν διδἰιοίλθοα, 

ὧν φμα οὐ, δίαξίεδ ἰωμοίαρίω οἐ ἐὐηδὲδ, ογυαδέϊ, 8,670, τὲ οαθίογἧβ αθφμίογοα 

7,ογοὸ βδωρέ, ορόγαθ ργοίδιι αἀμοθηξ. 

γοῦθα ἀποιππι ἰοβίίππη ἰηέορτα Δρροδαὶ, αἰ ἀρραγοαΐί [4111 8] ΘΠ πὶ 

Βοθθῦπι πὶ ΠΠΡΟΙ ἀθ ἱπάΐοθ 1110 Μϑάΐδθθο δομπιθηίδηοσιπι ῬΊΟΟΙ1 ἀοοίο αἰ 

Βο] οί αἰβϑογθηθ δα! γδίοσαπι οοαοθ ΜΟοαΐοθο ορροϑαϊ ἰδιηαπαπι 8] 06 1ΠΙΠῚ 

111π|8 ΟΡΟΙΪΒ ἰοηίθιη ΘΌΔΙΥΪΒ τη810 ΒαὈϊ πη δὲ ΒΟΥ 5 αἰββογίδ οὶ π8 

οὔ Μοαΐοθο τπ]ΐ0 ρ]Θπίογοπι οἱ ἱπίθρι σοι 3. Αἰαπὶ 4] νυ δίοσττι 

Εἰ θττιπι ΟΠ ΠΔΡἾΆ86, ἰδὲ οχίγοηϑη Ῥδγίθπι οΟΙητΘη ἰδ οππη ῬΙΟΟΙΪ οὔχὰ 

Μοῖιβ Πάθῃῃ ἔδοϊξ αἱ ἀπδθοθηαθπθ οποίδυϊἑ Θοϊμμηθηΐδιῖο ἡ Χ. ὧ6 126- 

»ωδίίοα ϑδοοορίδ τοίοσέ, ἴππι Ηο]βίθηϊηβ ὀοπῆγιδί ἰοίΐππι ΟρΡΟΓΪβ Βαρρ]6- 

τηϑπίθπι ἱ. 6. 68 ἱρ58ἃ χαὰθ Ππη6 ΘΒ ἀΟΥΒΗ ΟΣ ἴῃ π6 6061615 ΜΟΑΪ661 δρπᾶ 

ϑα νἸδίοβ οχίδιο ἰθϑίδίαβ. Ιἀθπιαπ0 ΟἰΟἰ ΓΙ οἷ8 απ80 προ α8 ΜαὶπΒ 46 

1110 οοάϊοοθ, ἀπθῖ Βοπι86 πβυχρανυϊΐ, τοι} 1 ἸΠά θα 00 ἀθργοιηρεὶΐ, 46 φαὶθαβ 

βίδί πη ἀϊοδμ. ΝΟ τηπ]ίβ: οἰπβάθῃι 00610185 αταθοὶ δπίϊψαΐ ααἱ ἰπ [,δυτθη-- 

δπϑ βουνδίαγ, 011πὶ ἀπτ ᾿πίθροΥ οϑβοί ρδυ  ου]8πὶ Θχίσθιηδιῃ οἴθοοσδί 58} γ]8-- 

ἰοταπι Πἰθ6Γ: 4886 ἰᾶπὶ δπίθ αῦδπι Πθ6. δὰ Μοάϊοθοβ ρουϊδέιβ οβὲ 6 γοϊπαιὶ- 

πἰβ ΘΟ ΡδρῸ δυηἾ8α Υἱαθίυν Ἰαἰπ 580 ἰπίθυ σα ἶο08 ΜΘαάΐθ608; δὶ ααϊᾶθπι 

ΡΙΟΌΔΌΪ οδὲ θϑπὶ ἔπ|586 ΘΧ πυιηοῖο Μοαϊοθοσιμι 8. 1600 ᾽ν ἱδίδ τιοπδ- 

βίου! 3. Μαγοὶ οὐϑαϊ συ δαβ ἰγδαϊοσ 8). ΟὈΒΗΟΪς Το ΤΟΙ ΓΔΠΔΓΏΠΙ 

ἸΠαστιαὶ Βἰ πη] δόστιπὶ Βουρίθταθ 80 Α. Μαΐο ἀο]ϊποδίτιπι ἴῃ ἰαθα]8 δοιίρίο- 

ΤΠ γοίουαπι ΠΟΥ͂. 600]]. ίοπιο ΠῚ δα ἀἰΐβ (η. 8) : αυοα ἰπΐτα ἴῃ (Δ 004 ποδίγ 

ἢ) Ρ. 99 Βη4. δὰ Ιοδη. ΧΙ 89 (οἵ, 142 δὰ Βοπι. ΥἹ 4; 241 δὰ Τίς. 1 12); 130 δᾶ 
Αςοἰ. ΧΧ 10; 220 δοἃ ΡΒΐ!. ΠΙ 8, 261 δὰ Ηρϑῦν. ΧΙ. 

2) Ιάϑιῃ τοροίππί ΖΘΠ]ΟΣ 1. ὁ. ΠῚ 2 νυ. 179; Βοβμβᾶθ ἰῃ ππ8. Βμβοη. ΧΧΧΙΙ 
ν». 390. 

8) οὗ. Ρἰσοο]οιξηὶ ὑμέογηο αἰ οσοπαϊκιοπὲ ... ἀοίϊα ἐξὸν. Αεαΐοοα ρμγέο. ἢ. 25. 29 5α. 
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τΤοροε ππὶ 5] ϑοΙηραῖδΒ οαπὶ Νοαϊοὶ Βρθοϊπηΐηθ ΒΟΥ ΡίΌΓΔΘ ἃ ΠΟὈΪΒ ὁχΧ- 

Ὀ͵ΓΘΒΕΟ, οἰπβάθπι ΕἸΡΥΘΙῚ Β8601}}1 Χ. τηδπῦμ οἰοραπίθιῃ βίδιϊπι 8 ΡΉΟΒΟΘΒ. 

ΘῈ ἤποιῃ ΒΌΡΟΘΙΟΥΒ ΒΑΘΟᾺΪ] ΟΟΙΙΘπίδεππι ἱΠὺπ| ῬΙΟΟΙΣ ἔγιδίσα ἴῃ 

αν δίοσπσαῃ ὈΪ]ο 668, απδοδίζπιαῃ ἔπδδ ΒπΒηΚοηΐπβ δα ΥἹ]ΟΪΒοπατη ροτ- 

ΒΟ ΡΒ ἢ: Θαμάθιῃ Βοπιδπὶ ἰγ8 5 }686 ΟΟΙΙρΟΙΐαπιὶ ΟΒὲ, ὁΧχ απὸ Α. Μαΐτβ 

ΘΟΠΙΡΙΠΓΘΒ [0008 οἱ οδρὶΐα, ἸΟΠΡΊΟΓΑ ΟΧ 1110 Θχοογρίδ ἰῃ οΟ]]θο αἰ 08 δποίο- 

ΤΠ) 6 ΔΙ ΟΔΏΙΒ οΟα οἱ 8 οαϊξοσιθ. ΡῈ] οαγΟ Ο60601{32. Νπι ϑαμάθιῃ 

1Ππτὰ οΟαΐόθιμ ΡΟΒΒΘΒΒΟσαΙΩ πο ρ]Θοἴομθ οοιτπρίθπι ΜίαϊπΒ ἀθποίδί βὲ μι} 118 

δίαπο Μοσιβ οἱ Ηοϊβίοηΐῃβ ἀ6 1071 οοπαϊοίομθ οοπαιοθίαβ. Οπὶ ἴῃ ϑ'ρ[οὶ- 

Ἰοσὶϊ Βοιηδηὶ νοὶ]. ΥΠΙ ρῥγδοίδομο ρ. ΧΧ ὕέϊμαηι υογο, ἱπαπὶξ, »εὐλὲ ζοο- 

γοΐ Τγοοῖΐξ ὅοο 8ογίρίωηε ογμα ἐ δδίηιηι οἰ ἔρδο ρμωζοϊδοιῖο ἐοΐωηι 6770776 

θα οοᾶθε δὲ 2876 ἰγωροαΐμδ 686 δὲ 12 δρογίογο διμφωζογη γοϊίογωηι 

»αγίο »ιαΐογο αὸ δέω οογγωρέωδ, ἐΐα οὐ πεΐζα ραρσίπα ὠείοσγα δὲ λἀϊαρίθ 

ογαΐίοηθ. Ομὲρ δὲ ἐρδὲ φιαΐογηἴοηθ8δ 88 ἀοφμθ ρογέμγδαϊέ Κμογιρεέ, φωΐ 

αὐγωρίο ἐοΐίο8, δ αὐτὶ, ογαϊοηἶδ 3 ͵ο ἀφ ογαϊπαρμέων 3). 

ΝΟ ΤΩ ΤΆΣ [186 αἰ ΠΟΙ Δ πΒ Μαΐππι ἀΠΟΙΏΣ 8 ἰοξαπι ΘΟ Θηί8- 

τίαπι οἀογοῖ ἀοίουτ πὶ 6586: Π]040 Π6 8111}8 αποαπθ ἐμοβϑατῦίὶ Βαϊ ἀδύυτ ἰηνὶ- 

αἰβθοί! Εἰθηΐμι ροβέ 1Πππὶ ΠΘΙμΪΠΣ ἱρδὶπθ οΟα 618. ἰηΒρ᾽ο᾽ 6 Πα, οορία ἰδοία 

δδὲ : αυἱ᾿ῃ 4π8 ρατίο Υδίϊοδηϑο οπβίοαϊδίαγ, ἤθαπ Μαὶπβ ῥγοαϊί πθαὰθ ὃχ 

οϑίϑ]ορ Β ΠἸΡΥΟΤΌΠΙ Τϑη πο  ΡΕ8 ρο ροΐαϊξ. Οοτίο ἰῃ Βορίποηδὶ Ὀ10]10- 

[Ποο8, πΌ!} Θὰ ΟΧίβΙΘ ΠΟῚ ἰθιηθῖο, ΟΟΘΠἀΘη ἶπΠ5 ἴδιιοη δ τί ΒΟΒΟΘῸΒ 

(Ηθγμι. 11 ρῥ. 100) ---- πϑῖὰ ἃ. 1602 ὁππὶ ΠΟὈῚ Πα 8 ϑ'αϊν Δ} 5 ΝΙοοΪδαμ Ηθδίη- 

Βἰπ πη ΠΟΙΏΪΠΘ Το ΟἸ γι βεέμδο ἀθ ἱΠΠ}οσὰπὶ ᾿ΌΤῚΒ δοαπίγθη 8 ΟΡ ἶδΒδ 

1) Ὑ]Ποΐδοι Αποοᾶ, αν. ΠῚ (1781) ἡ. 264 η. ΟἿ. Υ̓γεοηθδο} δα ΡΙαϊδιο πα ἂθ 
ΒΟΥἃ πιιηΐηΐβ γίηᾶ. Ὁ. 90 (Ξ-ΞΞ- δῦυ 64. 1,108.) 

2) Μαῖιβ οχ ἐποάϊίο αὦ ἀδοίηιηι Ῥίαίοηἶδ 6 γορεδίξοα ζδγιη οοπιπιοπέαγεο ὈΓΪ λιτὰ 
ἴῃ ΠΟΪ8 δὰ Οἱ ΘΟΓΟΙ 8 ἀο ΥΟΡῸΙΪο 8 Ἰἰτογτυμι οαἰἰομθῃ Βοιῃ. 1822 ἰοσοβ αυᾶ 

ΡῬΆΊΟΟΒ οχσοϊίανὶ απο ἱπάϊΐοθιῃ ἀθᾶϊί ἡ. 349; ϑοβάθῃ γορϑεϊΐέ πονίβαμθ ϑχοογρίϊβ 
δυχὶξ ἴῃ αἰίογα οαϊΐοηθ ΟἸ ϑβί οοσι πὶ διιοίοτ ἢ ὁ ἡ δὐἱοδηΐβ οοἀϊοὶϊθαβ 6ἀϊ- 
ΦοΓυ ἴοπιο 1 (1528) ἱπδογίβ, πὶ ργϑοϑίογθα ῥϑγίο! 1848. αυδδάδηι ἀἰββουίδι οηΐΒ ῬΊοοὶὶ 
εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ μῦϑον δάϊοοὶΐ ». ΧΙ1Π)--- ΧΥΊΠ οἱ ν. 306---368. Ιπάϊᾶάθηῃ ἱπέορτιτῃ 
σἂρυΐ πῶς ἡ τῶν παίδων βρῶσις τίνεται ἐκ τοῦ παντός χτλ. ᾿χοροθιὴ ἴῃ Θρ᾽ οἰϊορὶϊ 
Βομπιδηΐ γο]. ΥΠῚΙ (1842) ὑ. 6θ4---112, Ῥοηΐχιθ ΘοΙμτηθη δύο απ80 ἰΩΒοσὶ Ὀἱ (ΠΣ 
᾿Επίσκεψις τῶν ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους ἐν δευτέρῳ τῶν Πολιτιχῶν πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν 
ἀντειρημένων ῬαΓἴθηῃ ταδίογοιι ἴῃ δου Ρ οσαὰ υϑύθγθπῃ πον ΟΟἸ]Θοίΐ 0:6 νοὶ. ΠῚ 
(1827) Ρ. 6θ712---ΟἹὅ οχ δυΐ; ἰὈἱάθηῃ γῸ]. 1Π ὃ Ρ. 216 δποίοσγιι ἃ Ῥγοοῖο οἱδίογυτι 
οοπδβρθοίπῃ ἀθαϊὶ Ἰορίαἱβ ὀγγοσὶ δ118 τοΐογίιμι. 

8) ΟΥ, δὰ Οἰοογοηΐβ 40 τορ. ΥἹ 4 Δ υοοίἑ ρμαγέϊοιιδαδ γεοϊέαέ δίογωδ αὐ ουαησ. 00. 
ΧΙ 39 ὁ εοοὐΐοα ἤογεομίίπο ποδίϊέμηι ϑαίοταίογιρη ἑα πὶ ἐτεηι ἠναῖο, μὲ αἵἷέ, σοπδογυαίο, ἰα- 

ομποδὸ οἐ πεσίεοίο. ϑοτὶρί. νϑῖ. πον. 60]].ὄ ΠΕ ῥ. 6171 7. οαἴοο ρμογυσίμδίς ηι8. υοἰμηιῖμὲδ, 
φιοὰ Ῥγοοϊξ αὐ ἀεοΐηιμηι μἱαζοπίσας τεὶριδίτοαο ἰξόγωηι σοπιηιεηέαγεοδ σοπέξηοί, ἱποαϊέοδ 
φιΐάεηι δε πιαΐθ ἰαπιάΐω ὦ φἐἐἐοντο δεέμχιο αἀἤεσίοα ἀέχμα ἐπιηιίποιέοδ...... 
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ΠΟΑῸΘ ἰδηθῃ ἀθ Ὀγοίΐο σον  ἢἶθ86 γα {Γ 1) --- ποαυΐαθδπι Πἰλτπιπι οἱ ᾿086 

απδοδὶνὶ οἱ αυδοβίνοιτιηΐ μοδί πιθ 811. ΝΟῸ χιδίοσο οὔ ἔπιοία Οἰο- 

βοπίδηδο ᾿ρβίυδαπο γδϊοδηδθ οαἰϑ] ΟΡῸΒ ΟΟΠΒΌΪαΣ οἱ οΟα 668 ῬΙΟΟΙΪὶ ΘΟΙπμηθη- 

[Ἀγ] οστι Ρ]δἰΟΠἸ ΘΟΥΠΙ ΟἸΙΠΘΒ ΡΟ ΟΪγὶ. Ὑ] οί Ἰρὶϊαῦ ρμοβίχθδιηηῃ ΒΟΙΊΔΙΩ 

ΠΟΒΟΪΟ 418 Υἱᾶ ΠΡΤΑΥΪΕ οἱ ἰπίου ὙδίοδΠοΒ ΤΘοΟπα πα οϑὲ οοάοχ ἴοθάθ 

ἱγυποδίιβ ἱπεθαίπβαπο, οὔσῃ {Π{π0 οαγοοῖ, οὔμῃη 8110 βδῖγθ 8Β1π|}}}8 8176 

αἴνουβὶ δυριοηῦ ἰ07Ὸ 1π ππυτ 00] ρα, 6886 ἱπάθαμθ δαῦτῃ ἴῃ ἱπαϊοὶ- 

08 ΙΟΟΠ πὶ ΠΟ ᾿ΠΥΘΆΪΒΒ6: ΠΟΑῸΘ ἀοΒ ΟΙπππὶ οδὲ ἴσο υἱὐ ἰοτίο ἰοτίπῃα ἰῃ 

Θῦπι ἱποίααὶ 51 ουαΐ ἱμνθδηρδηαϊὶ οἱ οἰὐππη ΒυρρΡΘΙξ ποᾶπθ ἀθοβϑί ρϑῦβθυο- 

Τδηίίδ. 

Ιπέοτῖπι απδὸ ρα] 8 ἀο ̓ οβοισηΐ, Θοιτὰ τηδχίτηδπι ραγίθμιμ δ] ππᾶ6 

ΤΟΟΌΡΘΙΘΓΟ ᾿ἰου. δογναίασ οηΐπὶ Βοιηδθ ἰὴ 19] ΟΊ 6.8 ΒΑΓΌΟΥΪ πἃ 

αἰδθουίδ οπππι Ῥ͵ΙΟΘΙ1 ᾳὰ80 ἀΘΒ ἀΘΥϑη Π ΘΧΘρ] πὶ ἃ πὸ8 Ηο]Βίθπϊο 

οχ ϑδινίδίοσιη οοάϊοθ οχοθρίαση, προ ἰάθη αποᾶ Οἰΐπι ἰπίον ατϑθοδ 

Ἠοϊβίθηΐδηδθ Ὀἱ]1ο ἤθοδθ πηϑηπδουὶρία ποίδίθτῃ οδὲ ἰῃ ἱπαΐοθ ἃ Μογβοῦο ρμα- 

Ὀ]οαίο ῬΟΙΥ ΙΒΙΟΥΒ γο]. 1 Ρ. 67 (πρθθοδο 1732) . Αγρρατοίὶ Ηοϊβίθῃίπηι 

αυοά 856 ρτίποῖρο Εἰγατίδο ἰπἰδγοθάθηΐο ἐπι ροίγαίγαμι βροιδυογαὶ (οἷ. Ἰοοαπι 

ἃ 1η6 ΘΟΧΒΟΙΡίθππι Ρ. 7), 4114 πΠ8Ππ 0 ῬΟΒΒΘΗΒΟΣθΠΒ ἰην 15. Οχίο τ 886 ἀ68011- 

ὈοπαΪ οορίαπι. Αἰἴαπθ ΔΡΟΦΤΆΡΠΟ ΘΟΙΙραῖδίο 4π80 46 ΘΧθι ]δτὶβ {111π8 

οαπὶ Μοάΐοθο οοᾶΐοθ πϑοθβϑίἑπἀϊηθ ὀχροθεαΐπιιβ Ὁ]Δη6 οΟμβττηδμίαν. 
ΓΑΌΟΓ οδὲ 0]. ΒΑ θΘΠΠΔΘ πι|8. ἀταθοιβ 1 θὕ (0]1πὶ β'ρπδραίασ π. 506) 

ΟΠΔΙΔΟΘΙΒ ἴῃ 80 (π0ῃ [0]., αὐ δρπα Μογμοῆσμῃ 1. ὁ. Ἰορίἐατ) [ΟἸϊοσπα 176, 

ἰηβογρέυ5 Τροοΐξ 1, γοῖξ Ῥίαξοπὶοὶ Πιααοολὲ οἰδδογἑαξοηο8 αἰΐφωοί ἴῃ Ζ ορι- 

»εδὶ. ῬΕΑΤΟΝΙδ λαοίομειΒ ἀοδίἀογαίαθ. Ἐδο αὐἰάθηη ῥοιβουρίδο βαπί 

[01115 4----141 (βου ρίασα νδοϑδηΐ ἢ. 18"---28., 62"---75ὅ", 91) : Βοαπππέιγ 

ἔ, 141---159 Πρόκλου ἐκ τῆς Χαλδαϊκῆς φιλοσοφίας ὁ; Μδίο Ῥαΐίο. 1026 

οχοοιρία, ἀοηΐίᾳυο ἔ. 161 --- 176 Ζϑοϊέ (6 αἀκοηιοηέδωδ δὲ σομογέδιι ἴη- 

οαρέαξέοητ; ἐξδοῖζιιδ σγαθοθ οὐ ἰαίίπθ. ἙΕἰχίδηϊ ϑαίθιῃ ἰῃ ΔρορτΆρῃο ΡΙΟΟΙΪὶ 

ἴῃ Εθιραθ] οδῖα ὀοπιμηθηίδεομοβ απἰπαπο Ὁ] 86 ἃ ποθ πθαπ6 8 ἰογδπι 

ἀθο ΤΏ: : 

(Χ) Μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν Μουσῶν ἢ, 4---38- ἀοβὶὁ- 

ταῖαγ ᾿πἰ πη δὲ ΡΔΓΒ τιοαϊα. Ἐοάσπι ρουξποὶ οο 1018. [0]. 160 

1) Οἵ. Βίυμιο Το. [{84].ὄ ΠῚ ρ. 80. 1Π ὑ. 60. 
2)». 068 γοοίέ ἀἐδϑδογίαξίοηοδ αἰϊφμοέ πὰ εηιρ. 1 Ἰαίοπῖβ λαςσέομιβ πο εὐίέαα, 

Ογαθος Κοὶ. Οἵ. ἘΔΌτΙΟΙ! ΒΙΒΙοίμθοα ατ. ΙΧ ψ. 421 Ηδυ]. --- 6 ̓ἶδτο Βαγθθστῖηο απδθ 
ὨῸΠΡΘΓ δαυοίοτο. Εἰ. ἀθ Βομᾶθῃ ΕἸθυ θη μα] 5 Ἡοἰϊοη δέ. διμά. 8 (1879) ν᾿. 301. 321 γὑτο- 

ἐϊΠ|, πηϑῆοβ δαηΐ ΠΘ4ῚΘ ΘΓΓΟΙΙΌΒ ἱπηπηηΐα: ππθ νίγαπι ορτοσίαμι ἀθ γδίίοηθ α1186 
οἱ ἰῦτο ἰπίογοθαϊ οὑπὶ Νίδὶ οοάΐοο ἰπἀϊοΐπτα (ϑίο 1. 
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80 1Πατῖπ. ΔερηογΩδ φσοοριοίγέομδ γοοῖϊξ αὐ οοἴαμμηι Ζεῖ;. 

Ῥϊαίοηΐἶ8 ἄριταβ σϑοιηθίτ 85 ΘΧἊΣΌΘΠΒ. 

(Χ) Περὶ τῶν δειχνύντων τριῶν λόγων ὅτι εὐδαιμονέστερον τοῦ ἀδίχου τὸ 

δίκαιον ἔ. 39---41. 

(ΧΙ) Περὶ τῶν ἐν τῷ δεχάτῳ τῆς Πολιτείας χεφαλαίων ἔ. 42---0. 

(ΧΙ Εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ μῦϑον ἔ. ὅ0---185. 

(1) τίς ἢ πρόϑεσις τοῦ μύθου παντός ἔ. 51---58. 

(2) πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχιχῶν χρίσεων ἔ. δὅ---θ8. 

(8 πῶς δεῖ νοεῖν τὸ εἰσιέναι καὶ ἐξιέναι ψυχὴν ἀπὸ σώματος) ἔ. 76---90: 

ἀθοϑὲ Ῥ81Β ῬΤΙΟΥ ΟΔΡ1Π15 [0118 ἀποάθοϊπι νϑοπΐβ τ οἰ. 

(4Ὶ πῶς ἣ τῶν παίδων βρῶσις γίνεται ἐχ τοῦ παντός" χαὶ πῶς τοῦτο 

φιλεῖται ψυχῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χατιούσῃ ἔ. 92---135. 

(ΧΙΠΠ Πρόχλου Λυχίου Πλατωνιχοῦ διαδόχου ἐπίσχεψις τῶν ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέ- 

λους ἐν δευτέρῳ τῶν Πολιτιχῶν πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν ἀντει- 

ρημένων 1) ἔ. 186---141 : ἀοδοὶϊξ Ρδ47ΒῈ ῬοΒίοσ Ιου. 

Ἤογα ρϑτγίοπι 1086 ΗοΙΒίθηἑΒ ΒΟΙΙρΡΒΙ , ῥΡ818 ἃ ΕἰοΥΑΓΙΟ πῸπ Ἱπάοοίο 

οχαγϑία οδὲ οἱ δ Ηοϊβίθηϊο τοίγδοίϑίϑ 3): αὶ οἱ οὔγϑαίδ βοοππάθπι οχϑπι- 

ΟἿΑΙ ΟΟΙΤΟΣῚ οἱ Ἰηδχΐτηθ θὰ 4180 ΔΙΠΔΗΠΘΗΒΙΒ ΠΙΟΡΙΘΙ ΤΥ Π 68. [Ο]ἸΟΙτΙπὶ 

ΒΌΡΘΙΟΤΘΒ Βὲπι 80 ΙῃηΔΟΓΘ ΟΟΥΤΙΡΙΟΒ ΠΟῚ ἰπέθ  ]θοΐβ, οἸΐβογαΐ Βρ8 0118 Ὑ800}8 

ΤΟ] ἸοΒ, ἱπύθμουθ οὔατα ΟΟΠ]ΟτΤτιπὶ ἴππι ἱηρ ΘΠ} 8010 ὑϑ8 Βαρριονὶί. Θυδ 

ἷπ 6. ΘΌΪΩ ΠΟΠΗΠΣΙΘΠ8Ππι ἱποουοτα δίαπ 8660 1π|ρΥΟ 8111 8 Δα Τα 81886. οἱ 

ΓῸ8 πιοῃδίγαί οἱ τοροῦ δ οἰβάθηι 10018 ἐδηιρίδιηἷηϑ ἡτγιηδηΐ : ἀπδηιαπδπι ἴῃ 

πηΐγουθι τη ρδ, ΟΌ͵ ΓΟ] σίομθ ἀποίπβ 4π|8108 ἴῃ ΘΧΘΙΙΡ ΔΙ Δρρδγουθηΐ 

ΟΣΡΙΓΟΒδί. ΤΑ]16 αὶ ταῦ βαρ] ιθηΐα ΗοΙβίθηϊ ΠῸΠ Τα ηΠ8 αἀπδπὶ 68 4π86 

ἀυδὶα 6886 ρ80 βου 684 ὶ Τη040 βὶρηἰδοανὶί, πὸ οὐἱ ἰταπάθῃ ἰδοϊδηΐ, 58 {1π8 

ἀυχὶ [1118 πο 11 8}8 ἱπι Υ πηο πα ΟΠΓΒΙΘ; ἰάθη Ὠϊδίπππι 4108 ἰπ ΓΘ ἰη- 

ΟΟΥᾺ ΔΡΟΡΥΑΡΒὶ δαοίοσοθ το] ααθιτιμΐ, δηιἰΐα) δοουγαΐθ ῥα ΡΟΒῚ ΓΒ 

το 4], ᾳαδιπαθδῖη 608 δὰ βραίΐα ἴῃ ἴρ8ο οοάΐοθ ΟἾΥ8 ΒΟΓΠΡΌΪΟΒΘ 60η- 

Βίδπίοσαπθ δοθοιμηπιοάδίοβ ο8586 ΒΌΡΡ]ΘΙΠΘΆΓΠΒ ΟΟΓΕΒ 5] αἀπδὸ ΟΧχ Ρ᾽βδίοῃθ 

1) θὸ ᾿ἰδο οοτηχηθείδίίοηθ Μαΐμθ ἀυ δ᾽ ὑδιϊομθπ ἱποοηδιο πιονἱν (βογὶρί. νϑί. 
μόν. 6011. Π Ρ. 611, οὗ, ΟἸα85. διιοί. 1 ἡ. 192 πού. δᾶ Οἷο. ἀθ σϑρ. ΠΠ 25), αυὶ θδῖὶ 
ΕΠ Ώ10 ΡΙαίοῃΐοο αυβπὶ ῬΓΟΟΙΟ ὑτὶ θΌΘΥΘ τη] υἱέ ὅι{}}} ἀγριπιθηΐο ἀδπ8, αιοὰ Επυ}]} 
᾿ἰθταμα περὶ τῶν ᾿Αριστοτέλει πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν ἀντειρημένων ῬοΟΤΡΥΥΙΒ πονυϊΐ 
νἱί. ῬΙοϊίπὶ 20θ. Θιιδθ πιΐγοσυ θπὶ ΡογΒυδβίββο ΕΒ ΟὨἷο 6 ἱπάϊοῖϊο ΔὉ Ατίβίοίθίθ ἀθ 

ἘΘΡΌΘΙ68 ΡΙαίοπίοα ἔβδείο (Η.4]. 1868) Ὁ. 156 δἴαιιο ἱρδὶ Βϑγηδγβίο 7Τδορἠγαδίοδ' δολγίί 
δον Ἐγδηιηιίσκοίξ Ρ. 156. ῬτΟΟΙὶ βοσίρέιμι τοὶ εἰζι] 8 φθιιθ] 5 ἀγρηέ 11061}} ᾽'Επί- 
σχεψις τῶν πρὸς Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους ἀντειρημένων, ἀθθη ῥαδδίηι οἰξαί 
ΙΟδῆη08 ΡΒ ΟΡΟΏΠΒ ἴῃ ᾿ἰῦτο οοηίτα Ῥτγοοίαπι ἀ6 παπαϊ δοίθγηϊἰἰδίθ. 

2) . 4--18, 23, 39---θ8ν Ἠοϊδίθηϊ, ἶ. 25---8, 16---90 ΔΙΓΘΓα τηϑη08 ΒοΙρΒὶΐ, 

ἔ, 92---141 τηδηι8 81 ΘΓ ΔΗ ἶΕΓ. 
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ΒΟ  ΐδνθ ΡΙαίομΐβ ροίΐ ροββαπέ (οἵ. 6. ρ. Ρ. 22, 8) μβαυδᾳυδαιδπι ἢτ- 

ΤΩΔΕΙΓ. 

Οοίογαμι αυδηΐα οππὶ αἰ Πρ ϑηα, ΔροΟσταρίππι Ηο]βέθηϊαπαμ οοπίθοξατῃ 

510 το ΔΡΡΑΓΘΟΪ: οαρὶία ἃ Νίαϊο οχ θοάθιῃ οοάϊοθ ἀθβουρία οοηρδ- 

τϑηΐ. Νδι γϑίθυβ Εἰσὶ ρϑβδῖπιθ ΠΑ Ὁ] 1 βου ρίθγαμι 586ρ6 Μαΐπβ πο γϑοΐθ 

Ἰοοίδιι ποάπιῃ ἰη(6 1] οἴδπι (ο ΒΕ δ η 68] π|0 {ΓΔ ΠΟΥ 510, ΗΟ δύῃ ρου δ 

οχοορίϑῃι σϑργδοβοηίαυϊ: ἰάθη Δ460 ΟΧ 1π|ΠΠ} 8 Δ ΟΥΘ ΟΟΥΤΌΡΕΒ Βίηρι]δ- 

τ ῬΘΘΊΠΆΤΤῚ ὙΘΙΒΙΒ ᾿πίοσΤΟΒ ἴθ ΓΏΟΒ ἀῸΔΙΘΙΠΟΒΥΘ ρδἰθηί πίθου ργοίδ 0}6 

ΓΘΟΌΡΟΓΤΑΥΪ, αὔδ Μαΐπβ οὔπὶ ἀθ6 ᾿Ἰθοϊΐομθ ἀθδρογασγοί νἱχ γοϑίλρία π118 

Βούναν. ΝΙ81 [ογίθ ὑγοῦδῦ}} 6 ἀποὶπ 8 ΤΟΙ ὈΥΘΒΔΙΌΙΩ (806 16 1π8 ΒοΙρϑηίθ 

ἰδοΐθμη 6886, αἱ απ86 ΒΟΙρίπσδο το] αυΐδθ δηΐθ ἤδ66 ἀπὸ Βδθοῦϊα 8. Υἱγὸ 

ατβϑθοθ ἀοοίο δορῖθ δρῃοδοὶ ροίπθτπηξ, ΠΟΒΕΤΟ ΒΆΘΟᾺΪΟ ἰᾶπι Π}}18 Δρ0δΓ6- 

Το. Εἰδπὶ ἴῃ ἤπο οδρὴ δ Οἱ] ἰπὶΐ Ἰηϑρη8, ραῖίο Μαΐπβ οὀδγαὶϊξ ἢ) απδ1ὴ 

ΠΌΠΟ ρῥγδοδίδί δρορταρθαπὶ ΒΑΥθοτμαιη: βἷγο οοάθχ ΓΝ οχίγοιι ἰδοία- 

Τϑῖὰ ἰδθοοσαΐί οἴ ἴῃ ϑίοδηδιῃ ἀοἰαίαΒ οδί, βῖνο [Ὁ] πτὼ ἀ6 000 ἀοίθοίθπτη 

Μαΐὰβ 886 5661] τοβῆϊποτο πορίοχὶί. Οογίο απ θη ραν 6125 ἃ Ναὶο 

ΡΠ οαία8. ἀΘ6 ἱπίορτο γοροίοσο ποὴ απ] αν : ἀπϑϑηπ ἸΘΟΙΟ ΡΘῸΓ ΘΟ ΟΓ]Β 

Βἷγο ἱποῦτδπι Βῖ 56 ἱπορίδηι ΟὈΒΟΌΣαία ΠπΠῸ ἀθιμαπι 006 ΘΧΘΙΙΡΪΔΙΒ 09 

ῬΙΘΠΣΟΣΒ οἱ δοουγδί ΟΥΙ9. Βίδ Ὁ] Εἶτ] ροίαϊξ οἱ Θχρϑαϊτί. 

Ουδηαιδηι η6 Ηο]δίοηϊπΒ ααἰάθιῃ ᾿ἰττπι βαϊγιδίοσαπι ἰΐα, Θχοιββὶΐ οἱ 

ηἷ1}}}} το] αὶ δοογοί, ποᾶαπθ οππηΐατη 4086 1116 1067 ΘΟ θα ἷ ἰηΐορταπι 

ΘΧΘΙΏ πὶ ΒΑΓΡΟΥΪ 8 τοίου. [086 Ηοϊδίθηξηβ ἀποῦιϑ Ἰοοὶβ οΟπ ππδι10Π6 

ΟΥ̓Δ ΪΟπὶΒ ἰδ οσγιρία Ρδρίη88 ΠΟῸῚ ᾿ϑιοδβ ΒΟΙρίθτα υὙδοπδ το πὶ ροϑί- 

τποο Βυρρθοίαταβ (Πἴ. 18"---285, θ4---78) --- μυαΐο ᾳυοα οοαϊοὶθ [0118 Ἰδοθγα 

οἱ ἀἰβοογρία ἰῃ ἰπϑέπμι ογάϊποπι τϑάϊροσθ οἱ ποπάππι οοπέροιδε: 4πὸ8 ἀ6- 

βοί8 ἀποιη 8 ΟΧΡΙογΘὺ ποϑοὶο απ οϑ088 ἱρά π8 οδί. ΗΪπῸ ΘΟΠΙΠΙΘῃ- 

(αἰἱοηΐβ ποηδ6 οϑρίζι]8 21---86, οομμπθηξδί οἱ. ἀποάἀθοΐμϑθ ΟΡ ΠΝ Βοου πα 

οἰδαβαϊα, ἰου ! (πῶς δεῖ νοεῖν τὸ εἰσιέναι χαὶ ἐξιέναι ψυχὴν ἀπὸ σώματος) 

ΔΓΕ ΓΟ ἀσοΒι ἀογδηΐαγ: αἋ00 ΟΧ οϑρὶΐθ απ8ὸ οἱ ΜΟΙΙΒ ἱπ Νοίβ δὰ [Ιοδῃ. 

ΧΙ 39. Αοί. ΧΧ 1. Ἠοῦγ. ΧΙ 1 οἱ Μαῖυβ ἴῃ οοϊμηθηίατο δα ΟἸοσοἑΒ 

ἀο τορυθ] θα Εἰῦτοβ (0888. δυσί. 1) ὀχοθυρβογαπί, ρ]ογδάπθ δρπα Ηοϊβίο- 

πὶπτὰ ἔτιδίσγα ἀΌΔΘΓΙΘΗ͂. 

γουγυίδιηθηῃ οὕ δηθαιΐ Οὁ0610]18 ὁχ γαίοδπα ἰδπάθιι 811. ηἋ0 1ῃ 

Ἰυσθπι ὈΓΟΙΓΔΙΘΒΑΙ δαπιοάθπηῃ ἱποθγίαβ Βρ68 510, Οὔπη 68 511 οἷπβ ΕΣ τΊ 60Πη- 

1) Νοϑαιιθ θῃΐμ 86 ΟἸηΐβϑῖβδθ ὙΘΥΣ ἢ ὨΟῺ ΟμΊ886 τοϊΐᾳια ρῥγοδίοίαν ϑδοῦὶρί. γοί. 1] 
Ρ. 0611 Οἰεέογοφιμῖη ἐη πιὸ οοὐάϊοθ πρξίίεηι Εωδιμέ δογίρέμηι 68: φμαγὰ διερεγοδέ, ὧδ αὐ 
ἐδ φιὶ Εἰογεπίϊηϊ οοὐϊοὶδ οορίαηι λαδοηέ (πὲδὲ 6ἐ ἐδ ζογίε ἐηιρον εοέιιδ 66) γοϊέψωμαηι ραν - 
ἐθηι χροοίθηιδ. Οὐδ ΘΧΡρΘοίδ ϊοθπὶ ἰδπὶ ὩΘῺ ΠΆΙΣ ἰγγὶ τὰ ἔι1886. 
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ἄἰοῖο, αὐ γῸ] γϑουροταίο 60 ΗΟ] βύθη ΔΡΟΡΤΆΡσπι Β10 ῥγϑίΐο ποη νἱαθ8- 

ἴΡ ᾿γναίπιῃ τὶ: ἱπίθυη Π0Ὸ ΘρΡΟσΤΑρΡ πὶ ΟἸΐπὶ ὈΘΥ ΠΙΘΗΒΘΒ ΕΙΌΘΓΠΟΒ ἃ. 

1869,710 ἱῃ Βαυθογίθα Ὁ] οἴπθοα ἃ τθ0 ἀθβογρίθπι [ΌΥ88 Θχιἑ 6 0 οθη- 

Βξαὶ!, δα θοῦ θ αυδοουσηαθ ργδθίθγθα οχ οοαΐοθ ΜοΟπΒ οἱ Μαΐυβ οχοοσ- 

ῥβούπηῖξ. Οποάδὶ οπἱ ρμοδβίθα ᾿ἰρβίπβ οοα!οὶβ γδϊβοδηὶ οοπίθγθηαὲ οορίδ ἢθί, 

οἱ βαϊίθπι ἐθιι θοΣ8 Οροίδϑαῦθθ δτδίδηι ἴθ οΒ8θθ ὙἹάΘ0ῸΓ 580 814}18 ααδὸ ππαὶ- 

400 ρϑΓΔΥΪ 8. πη ροίπογπηί ἰπ πηππ ΘΟΠρΘΒΕ]8. 

ΡΙαίοπίοὶ ΡὨ]ΟΒΟΡἑ οραβ οαϊΐπσο οαπὴ πῇ 46 πιῦσπῈβ ἱπιροαϊξαπι τϑα- 

ἀδίαν ϑδαοίουβ ογδίϊομθ ἱποοπιροβίίβ, ]δο 8 ΘΌΒίσΒ18, δραπιοη δ] 0}18 

ἰογίποδδθ δὲ ΔυΔΏΘΟΒΔΘ διμθαρίθυδ: θαπὶ αἰ που] δίθπι ἰῃ ἷΒ δὰ Βοωρυ- 

ὈΠ}Οδπι ΟΟΤΩ ΘΗ ΆΓ118 δυροὶ οἴἶϑιη ὉΠΪΟΪ ΘΧΘΙΙΪΑΥΒ απὸ ἰτδαπηίν ἀθρτδ- 

γαίϑ Ἰοοίΐο. Νϑπι οἰδὶ τηϑηδοστμι αὔθ Ὀγϑϑίου ἰδίπιβ νόθα ῬΙῸΟΙΪὶ ἀ6- 

[ΟΥΤΙΔΉΓΓ ρᾶγίθιη τηϑρπϑῖ δα ἰγ βία ἔδίδ ΤηΘ γα ϑσιπι βῖνο δα Ηο]βίθ 

ἴῃ ἀΘΒΟΥθΘΠΟ ΘΙΤΟΥΘΒ Τοίοιτο ᾿ἰοοί, ρυδυίοσγα δῖ Δ0 δηῇ 40 ΠἰγΑΥΟ Θ0πι-- 

ΤῊ588 6686 ρογδιδδαπι δαῦ60ο. Εααϊάθπι πί οἱ αθδι ΟΟΣΙΙΠΟ ΒΒ πη6 16ρ6- 

ΓΟίαΣ ΒΟΥΙΡΙΟΓ δα Β58η6 ΘΟΙΏΠΙΟΟῈΒ οἱ απδῖη τϑο ββὶπηθ ἱπέθ ΠΠΘρογθίαν ΠΌΘΟΥ 

ΟἸΏΙΪ ΥἹΠΟΥΌΠῚ ΘΘΠΘΥΘ ΟΟΥΓΠΡΙΙΒ ΟΡΘΙΆΘ ΠΟ θΘρθοῖοὶ. [Ι͂ἢ Ἰου] οσῖδη85, γ6]- 

πὶ δοοθηῇθαβ οἱ Ἰπίθυραποίίϊοπθο οἱ απ80 δα ΟΥ̓ΒΟΡΤΘΡἾδπὶ ρογεποηΐ, δρο- 

δΎΔΡὮΙ Βα118π| Γϑ]ΘμΘα ὨϑΌ, Ομ ὨΓΔΘΒΟΙ ΠῚ ἷἰῃ 60 ὨΘΑ4Π6 ΠΟΥΙΤΏΔΠῚ 

ὉΠΠ8πὶ ΟὈΒΟΥνΑΥΐ οἱ 88606 ΟἸΙΗΪΠΟ ρϑγϑσῆα δά ιἑτ νυἱάθγθιῃ. ΟΟυταρίϊβ 

ΤΘα᾽οίπαιῃ ἰἀοηθαπι Δα ῦογο βέθ πὶ Ὠἰδίπδαπθ ὃχ οοπϊθοίασα ΒΌΡΡΙΘΥ͂Ι, 

Βα δ᾽ οὔπὶ ὈγΟὈΔΌΙ ΠΠ δ6 ἤοσὶ ροθθθ νυἱαθθδίαῦ: δῖ ἴῃ 18 [ΌΓΙῚ6 γοτὶ- 

ΒΔ} ΠΟ ΟΟγίδ ἀδγθ ἸΙΟΘ ΓΘ ΘΟ Ἰρηοτγαΐ, υϑυ δα πθ 80 8118 τϑρουίιπι 

᾿γὶ σαῦθᾶθθο. Οαυδπιαθδῃι ηἰπιὶβ ἀπ 184 1π Δαἀποίβ!]0}}6 ΟΟΙΙΙΙΘΙΊΟΓΆΓΟ ἐα{}π8 

Υἰθαπι δέ, ῬΓΟΥΒῚΒ ἱποουία 4086 οϑβοπξ ἰηἰδοία το! χαί. 
Ιη 8δὸ ραγίο οΟὔΟἱΣ τπϑὶ ἀοοίοσαπι Διο πὶ ΔΠΧΊ τὰ Ροίθη ἢ ΠΟΩ 

ἀοίευϊί. ΟΟΠΟρα ορμυβ ΑΘ 11 π5 Η οἰ π΄ ἀππιὶ ἢ] 4 ρῈ} 188 ΡΟ ]0 ΒΕ ̓ ΘΟίΆΒ 

ΟΡ ορῖε οουτσοπάο δαποίδπάο ἀυθἐίϊαπο ρογργδίθπι ταἰὶ ἴδοϊ,, ἰάθπηαπθ 

αυοα Θχαῦ δὶ. 8 ἀοοίτίηδ6 οΟρ 8 απ τποχ δ 8801} ΓΘΟΘΒΊΟηθτα ΔάΟΓΠδ- 

ἴσππι8. δὲ πθ ῬΧΌΟΘΪΟ απἰάθηι ἰηνὶαϊξ ἱηβΙ ΡΣ οΥ ἀθ ΠοῸ 1106110 πιο. Τὰν 

ΥῸ7Ὸ, ΗΕΒΜΑΝΝΕ ΥΒΕΈΝΕΒΕ, απδπηὶ ὈΓΟΙΙρίᾶπι ἀαβιηαιθ ΒΔ] πἴδύθιη ΟρΘΙ 

Ῥτροῖο οἰπβαια οαϊίοῦ! ἐπ] 6 8, πΘ6 ἸΘΟίΟΥΘΒ ᾿ΠΠΙΠΘΙΩΟΙΌΒ 5]πΐ, 086 Ῥ͵ΟΟΪῈΒ 

οδυθθἷ τπηοαΐδυμι ΤῈ τ} αυίδτη ΘΧΡΟΓΙΙΒ: Τη6 δογίο ΒΒ ῬΓΟΡΘΏΒ86 ΤΎΑΛΕ 

ἴῃ 16 γ πη [18 ἐπι ΘΠ ΘΤΌΣΩ ὨΠΙΠ]ΌΔΠ ἴοτθ. Υ8]θ. 

Ῥάαῦδπι Ατρθηίοτδι Καὶ. Μαῦ. ΜΌΟΟΓΟΙΧΧΧΊΤΗ. 
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Μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν Μουσῶν.) 

Ἂ Ἀπ ἢ Ἐ ἮἘΠῸᾺᾷᾺ Ὲ ἢ 

πε σεως τῶν πρώτων, χαὶ τοῦ καιροῦ... .. .....Ὁ. ὀφειλήσεις, εἰσάγον-- 
ται μὲν ἀπὸ τῶν τοιούτων [σφαλμάτων π]αίδων γενέσεις οὐχ εὐφυῶν οὐδ᾽ εὐ- 
τυχῶν ὄντων. χαὶ δῆλον ὅτι ὁ Πλάτων ἕπεσθαι βούλεται τῇ σπουδ. .. τῇ 
τοιᾶδε χαταρχῇ καὶ τὴν τοιάνδε γένεσιν, ἀλλ᾽ οὐχ εἶναι τὴν τῆς χυήσεως νό- 
σον ἀρχήν, τὴν δὲ τῆς τοῦ τεχϑέντος ζωῆς ἀλλὰ χαὶ ταύτην εἰς ἐχείνην 
ἀνηρτῆσϑαι χαὶ συνέχειαν πρὸς αὐτὴν ἔχειν. τεχϑέντας δ᾽ οὖν οὕτω τοὺς 
δευτέρους ἐσομένους ἄρχοντας, οὐχ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ και- 
ρὸν σπορὰν [ὄντας, πρῶτο]ν ἀμελήσειν τῶν Μουσῶν ..........«.Ὁννον 
γὰρ οὐχέϑ᾽ ὁλόχληρον λύεται... .... .«.«..τὐὐὐν νι νος τῶν πρώτων ἀρ- 
χόντων.......« 0 νον χαὶ διὰ μουσικῆς ἤχϑησαν, ἅτε. ........ 
αὐτῆς ἐφαψαμένους, οὐχέτι χαὶ τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοὺς παιδεύσειν ὁμοίως, ἀλλὰ 
διὰ μόνης γυμναστιχῆς. ταύτης γὰρ οἱ μέσοι εἰσάγονται δεῖν ἐπιμελεῖ- 
σϑαι τοῦ σώζεσϑαι χάριν ἀμελήσειν οὖν μουσιχῇῆς διὰ ψυχῶν ἀφυΐαν ἐν 
τῇ παιδείᾳ τῶν τρίτων ἐσομένων ἀρχόντων τοὺς δευτέρους οὐχ εὐφυεῖς ὄντας 
οὐδ᾽ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ καιρὸν σποράν' οὐχ εὐφυεῖς μέν, ὅτι μὴ πρὸς 
ὅλην τὴν παιδείαν ἔχουσιν ἐπιτηδείως, οὐχ εὐτυχεῖς δέ, διότι τῶν περιόδων 
τοιαύτῃ συνετάχϑησαν, ἀρχὴν ἐπαγούσῃ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ λύσεως. ἢ γὰρ 
τύχη "ὧν ἐκ τοῦ παντός ἐστιν ἡμῖν ἀπονεμομένων ἀποπληρωτιχή, συντάττουσα 
τὰ ἡμέτερα ταῖς τοῦ παντὸς τοιαῖσδε περιόδοις κατ᾽ ἀξίαν ἀμείνοσιν οὔσαις 
ἢ χείροσιν. παιδεύουσιν δ᾽ οὖν οἱ δεύτεροι τοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν, οὐχέτι δὲ διὰ 
πάσης ὡς εἴρηται παιδείας, ἀλλὰ διὰ μόνης γυμναστιχῆς, καὶ ταύτης ὡς ἀναγ- 
χαίας πρὸς τὸ εἶναι. τοὺς δὲ δὴ τρίτους ἀνάγχη τοὺς ἀμούσους ὄντας λοιπὸν 
ἀπαιδεύτως ἔχειν πρὸς τὸ δια[χρίν]ειν τὰ διαφέροντα εἴδη τῆς ζωῆς τὰ φυλα- 
χτιχὰ χαὶ μὴ φυλαχτιχά, καὶ συνάψειν τὰ ἀνόμοια ἀλλήλοις. συγχεϑέντων δὲ 
τῶν πολιτιχῶν γενῶν ἔσεσθαι τοὺς τετάρτους ἀπὸ τῶν πρώτων στασιαστιχούς, 
διὰ τὴν σύγχυσιν ἑκάστων ἀντεχομένων τοῦ πρωτεύειν ἐν γὰρ τοῖς συγχεχυ- 
μένοις ἕχαστον ἐθέλειν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ὑπερβαίνειν, μήτε τοῦ φύσει χείρονος 

1 τῶν καιρῶν ΚΠ »γ». || ὀφηλήσεις ΖΗ; δωρρὶ. τοῦ καιροῦ [τῶν γάμων) ὁφ. ἢ [|| 2 "τοιού-- 
τῶν........«Ὀ. .ὠὥὄδων ΠΗ, σφαλμάτων δωερρίευί ὁα ». 10, 28... (7. Ῥίαξς. γτοῦρ. ὙΠ ν». δ464 ἢ 
8 τῇ σπουδ.. τῇ τοιῷδε Τ; ἰθοσ. τῇ ἀσπουδάστῳ τοιᾷδε (ο7. ». 16, 20) 5 τῆς σπορᾶς τῇ τοι- 
δε ὕὕδεηον ἢ 4 νόσον (δἰ) Η ἢ 8. "ὄντας, πρῶτον] ..«.........Ψ ν Η (ο΄. Ῥίαϊ, 1. 4). 
10 δωρρὶ. ὕζεγα [εἰ] καὶ διὰ μουσικῆς ἤχϑησαν, ἅτε [ῥᾳϑυμότερον) αὐτῆς ἐφαψαμένους χτλ. 
14 “τοὺς) οὃς Πὄ || 18 "ἀπογενομένων Η ᾿᾿ 28 ἤδια.. εἰν ΤΠ (ς7. ». 16, 10) 21 "ἐθέλει “7 



16 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

ἔτι Ὅμοια φρονοῦντος διὰ τὴν ἐν τῇ γενέσει μῖξιν, μήτε τοῦ δοχοῦντος ἀμεί- 
νονος ἄμεινον ἑαυτὸ μόνως δειχνύναι δυναμένου διὰ τὴν ἐν τῇ φύσει παρα- 
δοχὴν τοῦ χείρονος. Τέταρτοι δ᾽ οὖν ἀπὸ τῶν πρώτων εἰσὶν ἄρχοντες οἱ 
στασιάσοντες, ἀλλ᾽ οὐ πρῶτοι. χαὶ λέλυται τὸ ἀπορηϑέν, πῶς χαὶ τοῦ χρα- 
τοῦντος στασιάσαντος ἡ πολιτεία λυϑήσεται καὶ τὸ ἀναμάρτητον ὑπάρξει τοῖς 
σοφοῖς ἄρχουσιν᾽ οὐ γὰρ ἐν ἐχείνοις ἡ στάσις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πολλοστοῖς ἀπ᾽ 
ἐχείνων, οὗ τῆς αὐτῆς ἔτι πολιτείας ἄρχοντες οὐ τῆς αὐτῆς μετέσχον παιδείας 

᾿ ἐχείνοις τοῖς ὡς ἀληϑῶς ἄρχουσιν. τῆς δὲ ἐν τοῖς τελευταίοις τούτοις ἄρ- 
χουσι στάσεως αἰτία τῶν τρίτων ἢ ἀμουσία γεννησαμένη παῖδας οὐχέτι φυ- 
λαχιχούς, διὰ τὴν τῶν ἀνομοίων ἀδιάχριτον σύγχυσιν τῆς δὲ τῶν τρίτων 
ἀμουσίας ἢ τῶν δευτέρων ῥᾳϑυμία περὶ τὰς Μούσας, δι’ ἀφυΐαν οὐχέτι χατὰ 
τὴν ὅλην καὶ τελείαν παιδείαν, καϑ᾿ Ἦν ἐτράφησαν, δυνηϑέντων ἐχϑρέψαι 
τοὺς παῖδας" τῆς δὲ τῶν δευτέρων ἀφυΐας ἢ τῶν πρώτων περὶ τὴν τοῦ χαι- 
ροῦ ϑήραν τῆς τῶν γάμων εὐχαιρίας ἁμαρτάς: ἣν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐφελ- 
χυσάμενοι, πραγματείας πολλῆς δεομένης χαὶ ἀγαθῆς τύχης εἰς τὸ μὴ πολλὰ 
τοιαῦτα πταίειν καὶ “ μόγις δι᾿ ἀμυδρῶν ὀργάνων᾽ τἀληϑὲς ἑλεῖν ἰσχυούσης, τὸν 
μὲν λογισμὸν ἐξάντη τῆς ἐπιχλωσθησομένης ἕξουσι τῇ πολιτείᾳ λύσεως, τὴν δὲ 
αἴσϑησιν ταῖς ἑαυτῆς παροράσεσιν αἰτίαν τῶν ἐν τοῖς λογισμοῖς παρὰ τοῖς μετ᾽ 
αὐτοὺς ἄρχουσιν ἁμαρτημάτων ἀναφαίνουσιν. τριῶν οὖν τούτων ὀφειλόντων 
μάλιστα σπουδάζεσθϑαι παρὰ τοῖς ἐφεστῶσι τοῖς γάμοις φυλάχων, τῆς ἐχλογῆς 
τοῦ σπορίμου χαιροῦ, τῆς συζεύξεως τῶν ὁμοίων, πρὸς ἣν δέονται τῆς τῶν 
χλήρων χομψείας, τῆς ἐνθέσμου συνέρξεως μετὰ ϑυσιῶν γινομένης, τὸ περὶ 
τὴν ἐχλογὴν σφάλμα τοῦ χαιροῦ γενήσεται ῥίζα τῶν ἑπομένων χαχῶν, χαὶ τῆς 
λύσεως τῆς πολιτείας χαὶ τῆς στάσεως, ἀφ᾽ ἧς ἣ λύσις, ἐν τοῖς τετάρτοις 
ἀπὸ τῶν πρώτων ἁμαρτόντων συμπεσούσης. 

Ϊ. Ὁ μὲν σχοπός ἐστιν τοῦ λόγου τῶν Μουσῶν ἐχφῆναι τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς 
λύσις ἔσται τῆς ἀρίστης ἐν ἀνθρώποις πολιτείας, οὔσας διττάς " τὴν μὲν ἐν ταῖς 
ὅλαις τοῦ χόσμου περιόδοις, φορὰς χαὶ ἀφορίας ὡς φυτῶν, ὡς ζῴων, ὡς σω- 
μάτων, οὕτω χαὲὶ ψυχῶν ἐπάγουσαν ἄλλοις χαὶ ἄλλοις μέρεσιν τῆς γῆς" τὴν 

δὲ ἐν τοῖς μεριχοῖς, ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄρχουσιν ὁρωμένην τοῖς μιμουμένοις τοὺς 
ἐν τῷ χόσμῳ χρατοῦντας᾽ τούτων γὰρ ἁμαρτόντων λυϑήσεσθϑαι τὴν πολιτείαν. 
εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν φύλαχες τοῖς ἐν τῷ παντὶ ϑεοῖς ἐοιχότες, οἱ δὲ ἐπίχουροι τοῖς 
δαίμοσιν, οἱ δὲ ϑῆτες ταῖς μεριχαῖς ψυχαῖς" ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἀσώματα γένη 
ἄνω τῶν ἐν τῷ κόσμῳ διοιχούντων τὴν σωματικὴν φύσιν. ὡς οὖν οὐ τὰ 
ἁμαρτήματα τῶν ψυχῶν ἀνατρέπει τὸ πᾶν, οὕτως οὐδὲ τὰ τῶν ϑητῶν ἐχείνην, : 
ἀλλ᾽, Ὁ μηδὲ ϑέμις εἰπεῖν, εἰ (οἷ) δαίμονες ἢ οἱ ϑεοί τι παρεώρων, οὕτως 
τὰ τῶν ἀρχόντων παροράματα λύσει τὴν παρ᾽ ἡμῖν πολιτείαν. ὋὉ δὲ χαραχτὴρ 
τοῦ λόγου λίαν ἐστὶν ὑψηλός, πρέπων χαὶ ταῖς Μούσαις ταῖς χρησμῳδούσαις 

4 στασιάζοντες ΠΗ »γ. || ἀπορωϑὲν ΤΙ || 14 ἔηραν Η (ὦὐ΄. ». 21, 94. 31, 8) || ἣν] 
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τὴν λύσιν καὶ τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασιν μυστιχοῖς οὖσιν" διὸ χαὐτὸς σαφῶς 
εἶπεν ὑψηλολογουμένας ἐρεῖν [Ρ. 5455], ἐνδειχνύμενος ὅτι μ[εταβατέο]ν ἀπὸ 
τοῦ μέσου τύπου τοῦ πρέποντος ἠϑιχοῖς λόγοις εἰς τὸν ἁδρὸν οἰχεῖον ὄντα τοῖς 
ῥηϑησομένοις. Ἡ (δ᾽) ἰδέα τοῦ παντὸς λόγου σεμνότης ἐστὶν προσήχουσα καὶ τοῖς 
κράγμασι (σεμνὰ γὰρ καὶ τὰ περὶ τοῦ παντὸς χαὶ τὰ περὶ τῶν ψυχῶν) καὶ ταῖς 
ϑεαῖς. χαὶ τὸ ἀπόχρυφον οὖν χαὶ αἰνιγματῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον οὐ γὰρ 
ἐθέλει τὸ σεμνὸν πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς. ὥστε τῶν μὲν τριῶν χαραχτή- 
ρῶν ὃ δδρός, τῶν δὲ ἑπτὰ ἰδεῶν τὸ μέγεθος ἥρμοσεν τῷ λόγῳ τὸ γὰρ σεμνὸν 
ὑπὸ τὸ μέγεϑός ἐστιν. Ὁ δὲ τρόπος τῆς διδασχαλίας μικτός ἐστιν, ἀποφαντιχὸς 
μὲν ὧν διὰ τὰς λεγούσας ᾿ πρέπει γὰρ ϑεῶν λόγοις, διὸ χαὶ τοῖς ἐνθουσιά- 
ζουσιν χαὶ τοῖς χρησμῳδοῖς εἰχονιχὸς δὲ διὰ τὰ πράγματα" τὸ γὰρ ἀπὸ 
ἀριϑμῶν ἐνδείχνυσθϑαι τὴν ἀλήϑειαν ἀπ᾿ εἰχόνων ἐστὲ διδάσχειν οἰχείων ταῖς 
φυχαῖς καὶ τοῖς χοσμιχοῖς παραδείγμασιν. 

ΙΪΑΆ. Τῶν τριῶν πολιτειῶν εἰς τὰς τρεῖς δημιουργίας ἀναφερομένων, εἰς τὴν 
ὅλην, εἰς τὴν Διονυσιαχήν, εἰς τὴν ᾿Αδωνιαχήν (ὃ γὰρ πολιτιχὸς ἀπεικονίζεσϑαι 
βούλεταί τινα δημιουργόν, ὃ μὲν πάντα χοινὰ ποιῶν τὸν τὰ ὅλα ποιοῦντα, ὃ δὲ 
γέμων καὶ διαιρῶν τὸν διελόντα ἀπὸ τῶν ὅλων τὰ μέρη, ὁ δὲ ἐπανορϑῶν τὸ διά- 
στροφον εἶδος τὸν τὰ γιγνόμενα χαὶ φϑειρόμενα ἀνυφαίνοντα), νῦν ὁ Πλάτων 
περὶ τῆς πρώτης διδάσχων πολιτείας μιμεῖται τὸν ὅλον δημιουργόν. ὡς οὖν 
δὴ ἐχεῖνος ἄλυτον εἶπεν εἶναι τὸν χόσμον διὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν μέγιστον 
οὖσαν δεσμόν [Τῇχῃ. ρ. 41}], οὕτω ταύτην τὴν πολιτείαν οὐχ ἄλυτον μέν, ἀν- 
ϑρωπίνην οὖσαν, δύσλυτον δὲ εἶναί φησιν διὰ τὴν τῶν ἀρχόντων ἀρετήν. τὸ γὰρ 
χαλεπὸν εἶναι χινηϑῆναι τὴν αὐτῆς σύστασιν (ρ. 540") ἐπὶ τὸν πολιτιχὸν 
ἀναφέρει τὴν αἰτίαν, ὡς τοῦ παντὸς ἐπὶ τὸν δημιουργόν. χαὶ ἢ σύστασις οἰχεία 
τῇ δημιουργίᾳ᾽ “συνιστάνειν᾽ γὰρ χἀχείνην εἶπεν τὸ πᾶν, καὶ συστατὸν τὸν 
χύσμον ἐχάλεσεν. χαὶ γὰρ ὡς ὃ χύσμος ἐχ πολλῶν ἐστι δεσμῶν, οἷον τῶν 
στοιχείων, τῆς ἀναλογίας, τῶν ψυχιχῶν μεσοτήτων, τῆς ἐμψυχίας, χαὶ πρὸ 
τούτων τῆς δημιουργικῆς βουλήσεως, οὕτω χαὶ ἥδε ἣ πολιτεία παντοίους ἔσχεν 
δεσμούς χοινὰ τὰ ἐπιτηδεύματα, χοινοὶ οἱ παῖδας, χοιναὶ αἱ χτήσεις. δύσ- 
λυτος οὖν καὶ αὕτη, χαϑάπερ ἐχεῖνος ἄλυτος εἰ δὲ λυτή πώς ἐστιν, διὰ τὴν 

γένεσιν δῆλον (ὅτι), ὡς ὁ χύσμος μηδ᾽ ὅλως λύσιν ἐπιδεχόμενος ἀγένητός ἐστιν. 
τὴν δὲ αἰτίαν τῆς λύσεως αὐτὴν εἰς ἁμαρτίαν μὲν αἰσϑήσεως ἀνάγων, περι- 
ὅδου δὲ συμπλήρωσιν, ἵνα ἔχῃς χαὶ τὸ μεριχὸν αἴτιον χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων 
ἀνάγχην, διδάσκει σαφῶς, ὡς ἅμα τὰ συμπίπτοντα τοῖς ἐπιστήμοσιν ἐὰν ἡ 
δυσχερῇ, διὰ τὴν χοινὴν φύσιν εἴωϑεν μόνην [ἔχον] σχεδὸν συμπίπτειν. οἷον 

2 ὑψηλολογούμενος ΤΗ͂, ΟΥ̓. ἴδομεν (ς7. Τγοοίωδ ἐμ Τίηι. ρ. 3004) ῃ "μεταβατέον) 
μ...ν Η; μέτεισιν ὕὕδοπον ἢ 3. εἰς ζὕδομογ) ἔς τε Η͂ ἢ 4 δ᾽ αὐαιάϊ ἢ 8 ς΄. Ἡογηιοσδηθα 
περὶ ἰδεῶν ΠΙ ». 198, 1δ. 218, 18 ἩΣ. || 12 "ἐστὶ διδάσχειν οἰκείων) εἰς τὸ διδάσχειν οἰχεῖον 

Ἡ ἢ 14. ς΄. Ῥγοοῖωδ ἐπ Τῴη. ». 13δί ἢ 17 νέμων) μένων Η (ς΄. Τέηι. ». 419) ἢ 18 νῦν 
- 22 ἀρετὴν οἱέαέ Δίαϊμε αὦ Οἷς. ἀδγερ. ΥῚ 12, Οἴαδδ. αὠοέ, 1 ». 851 ἡ. 2 ἃ νῦν Δ΄αϊι) 
ον διργαϑογίρίο ὡς Ἦ »»., δωνιφιο ἀεὶ. Ἡ οογν. ἢ 19 ὅλον ΤΙ (ς΄. Τγοοΐως Ῥίαί. Τλοοῖ. Υ 
22 ». 294; ἐπ Τίηι. ρ». δὅ00)] ὅλων Δέαίμδ ἢ 20 δὴ ἐχεῖνος ζὕδοιμ6γ) δι ἐχεῖνον Η || αὑτοῦ 
᾿εοηον) αὐτοῦ Ἡ ᾿ὶ 24 "ἀναφέρειν Η ἢ οἰχεῖα ΗΠ ἢ 25 δη. Τίηι. ». 414 (ς7. 294) οὐ 33. 
29 "δεσμούς) χόσμους ΗΠ ἢ 80 λυτὴ πῶς ΠΗ ἢ 351 ὅτι σὐά. ὕσδομοεν ἢ 32 αἰτίαν] οὐσίαν Η ἢ 
98 συμπλήρωσιν) συμπλάττουσιν ΠΗ͂ ἢ 34 ἅμα) ἰός. ἄρα (ἰὰ. ἴῦεοη6») 3 1] 38 ἔχον δοοϊιδὶ 

2 ΑΣΕΟΡΟΊΤΑ ΨΑΒΚΙΑ. 11. 
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νοσεῖν οὐ παρὰ τὴν αὐτῶν ζωήν, ἀλλὰ παρὰ τὴν χοσμιχὴν τάξιν, καὶ ἄλλο τι 
πάσχειν᾽ τῶν μὴ ἐπιστημόνων χαὶ δι᾽ ἑαυτοὺς πολλὰ πασχόντων. τὴν οὖν 
περίοδον ἐπάγειν ὡς γενητῷ πράγματι τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ λύσιν, ἀποχρωμένην 
τῇ παροράσει τῶν φυλάχων τῇ διὰ τῆς αἰσϑήσεως, ἣν ἀνάγκη σπανίαν εἶναι, 
χαϑάπερ καὶ πάντων ἐπιστημόνων τὴν ἀποτυχίαν τῶν αἰσϑήσει προσχρωμένων, 
οἷον ἰατρῶν, χυβερνητῶν᾽ ἀποτυγχάνουσι γὰρ σπανίως, χατορθοῦσι δὲ πολλά- 
χις. διὸ χαὶ ἢ τῆς πολιτείας λύσις τῆς τοιαύτης διὰ μαχρῶν γίγνεται περιόδων. 

ΙΒ. Ταῦτα τὰ ἀξιώματα τὰ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ Πλατωνιχὰ ἀναφαίνε-- 
ται, τὸ μὲν “πᾶν γενητὸν φϑαρτόν᾽ ἐνταῦϑα [ρ. 8465], τὸ δὲ “πᾶν ἀγένητον 
ἄφϑαρτον᾽ ἐν Φαίδρῳ [Ρ. 2455], ὅπου φησίν ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν ἐστιν, 
χαὶ ἀδιάφϑορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ὃ γὰρ τρόπος πρόσχειται δῆλον ὅτι 
ἀναγχαῖον τὸ ἀξίωμα. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων δῆλον ὅτι γενητὸς χατ᾽ αὐτὸν 
ὃ χόσμος ἄλλως, χαὶ οὐ κατὰ χρόνον ἐστὶ γενητός" ἦν γὰρ ἂν καὶ φϑαρτός. εἰ 
δὲ λέγοιέν τινες φθαρτὸν αὐτὸν ὄντα τῇ φύσει γεγονέναι ἄφϑαρτον διὰ τὴν τοῦ 
ϑεοῦ βούλησιν ᾿ εἰ τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον (ἀντιστρέψει γάρ, ἀναγκαίων ὄντων τῶν 
δύο ἐχείνων), χαὶ τὸ γενητὸν αὐτοὶ δώσουσιν ἀγένητον πεποιηκέναι τὸν ϑεόν "). 
ὃ γὰρ ἄφϑαρτον αὐτὸν ποιήσας καὶ ἀγένητον εὐθὺς ἐποίησεν, διὰ τὴν ἀνάγχην 
τῆς ἀχολουϑίας - ἀλλ᾽ ὃ αὐτός φησι Πλάτων [1οζ8. ΧΙ ᾿. 9845], ὅτι τὸ γεγο- 
γὸς ἀγένητον ποιῆσαι χαὶ ϑεῷ ἀδύνατον ᾿ ὥστε καὶ τὸ φϑαρτὸν [καὶ] ἄφϑαρτον, 

ἃ ἵνα μὴ τὰ προχείμενα ἀξιώματα ἀφανίσῃς. Πόϑεν οὖν δῆλον, ὅτι πᾶν τὸ γενό- 
μενον φθαρτόν; ἢ ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου γίνεταί τινος, καὶ τούτου χινου- 
μένου᾽ τὸ γὰρ ὑπ᾽ ἀχινήτου γενόμενον ἀγένητόν ἐστιν, ἀίδιον ὄν, ἅμα τῷ εἶναι 
ἐχείνου συνυποστάν᾽ Ὁ εἴπερ ἀκίνητόν ἐστιν, πάντως εἴη ἂν χαὶ ἀγένητον. πᾶσα 
γὰρ γένεσις ἢ χίνησίς ἐστιν ἢ μετά τινος χινήσεως " εἰ οὖν καὶ ὑπό τινος 
γίνεται, καὶ ὑπὸ χινουμένου γε τούτου. τὸ δὲ κινούμενον ἐν ταὐτῷ μένειν ἀδυ- 

ἢ σχόλ. ὁ γὰρ Ἁρποχρατίων καὶ ὁ ̓ Αττιχὸς οἱ τὸ γενητὸν λέγεσϑαι τὸν χόσμον 
ἐν Τιμαίῳ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος [Ρ. 289] κατὰ χρόνον ἀχούοντες, ἐπειδὴ ὁ ᾿Αριστοτέλης 
ἐγκαλεῖ τῷ ϑείῳ Πλάτωνι ἐν τῇ περὶ οὐρανοῦ [110 ρ. 2805 80], διότι λέγων χατὰ χρό-᾿ 
νὸν τὸν χόσμον γενητόν, ὡς ἐχεῖνος οἴεται, λέγει αὐτὸν ἄφϑαρτον εἶναι, ἀπολογίαν οἴονται 
εὑρίσχειν πρὸς αὐτὸν λέγοντες, ὅτι φϑαρτὸς μέν ἐστι διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἄφϑαρτος δὲ δια- 
μένει διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν. πάνυ δὲ καλῶς ὁ φιλόσοφος εἶπεν πρὸς αὐτούς, ὅτι εἰ λέ-- 
1εἼτὲ φϑαρτὸν αὐτὸν ὄντα ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἄφϑαρτον γεγονέναι, διὰ τί μὴ λέγετε, 
ὅτι καὶ γενητὸν αὐτὸν ὄντα καὶ γενόμενον ἐν χρόνῳ εἶναι ἀγένητον διὰ τὴν τοῦ δημιουργοῦ 
βούλησιν; εἰδέναι δὲ χρῇ, ὅτι ὁ ϑεῖος Πλάτων τὸ γενητὸν κατ᾽ αἰτίαν λαμβάνει χαὶ οὐ κατὰ 
χρόνον. οὐ γὰρ (ἂν) δήπου ὁ Τίμαιος παρὼν τῇ προτεραίᾳ τοῖς περὶ Πολιτείας λόγοις καὶ 
ἀποδεξάμενος τὸ πᾶν τὸ κατὰ χρόνον γενητὸν φϑαρτὸν εἶναι, τῇ ἑξῆς ὥσπερ ἐπιλαϑόμενος τὰ 
ἐναντία ἑαυτῷ ἔλεγεν. καὶ ὀρθῶς ἀπαντῶντες πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέλη ταῦτα ἐροῦσιν, ὅτι ἐπειδὴ 
χατ᾽ αἰτίαν αὐτὸν λέγει γενητὸν καὶ οὐ χατὰ χρόνον, εἰκότως οὐ λέγει αὐτὸν φϑαρτὸν εἶναι. 

ὃ γένη τῷ Η ᾧ 1 μαχρῶν ζϑύδεη 67) μιαρῶν ΠΗ 8 “4γεδίοὐοῖοα περὶ οὐρανοῦ 1 12 
». 2825 (ς΄. Ῥνοοίνιδ ἴῃ Τίηι. ρ. 905 δὲ αρ. Ῥλιροπωηι ααὐ. Ῥγ͵οοίενη ἐἦδα. 11) ἢ 12 δᾳ. ς΄. 
1. Βογηανε αὐ Ῥλεϊοηιΐδ φυὶ ζογίων ἀ6 Ἰηοογγωρέ. πιωηἀξὲ όνγωπι (ασσαά. Βετγοῖ. σοπιπι. 1882) 
». 25 4ηῆ. ἢ 18 τὸ γεγονὸς --- 19.χκαὶ ϑεῷ ἀδύνατον) ς΄. Αγἰδίοί. ΕΔ. Νίο. Υ12 ». 11890 8 
οἱ ἰδ. Αραΐδο ἢ 19 καὶ δοοϊμοσέ 20 προσχείμενα ΤΥ, ΟΥ̓. ἴύδοηον [[ 21 γινόμενον (ς΄. 
Ῥιαί. Τίηι. ». 285)} γενόμενον Η ἢ 321 δηᾳ. ς΄. Ῥγοοῖΐιιδ αρ. Ῥλίοροπιηι ἰ. 6. ἐλο8. 4 Ϊ} 
26 ἀδύνατον Η͂, (ΟΥ̓́Τ. ὕσεόηον ἢ 26 δᾳφ. ς΄. Ῥγοοῖμδ ἐπ Τίγι. ». 81-.-90 τὰ 81 λέγεται αὶ ἢ 
85 ἂν ἐπδογωΐ ἢ 80 δᾳ. ς΄. Τγοοῖιι8 αρ. Ῥλίροπωπι ἰ. ὁ. ἐΐο8. ὃ 
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γατοῦν, ἐν μέρει γενόμενον τῆς κινήσεως, ὑπ᾽ ἄλλου μέρους αὐτῆς φϑαρήσεται᾽ 
τοῦ γὰρ αἰτίου μὴ ὄντος εἶναι τὸ αἰτιατὸν ἀδύνατον ̓  λυϑείσης οὖν τῆς ὑπο- 
στησάσης αὐτὸ χινήσεως φθαρήσεται. ὅτι γὰρ οὐ πάσης ἦν ἀποτέλεσμα τῆς 
χινήσεως, δηλοῖ τὸ καὶ πρότερον χινεῖσϑαι τὸ αἴτιον τῆς τούτου συστάσεως ἢ. 
εἰ δὲ ἐχ μέρους ἐστὶ τῆς χινήσεως, ἐχείνου χαταλήξαντος οὐχ ἔσται. Πόϑεν 
δὲ ὅτι τὸ φϑαρτὸν γενητόν; εἰ γὰρ φϑαρτόν ἐστιν, ἔχει τι ἐναντίον, ἐχεῖνο 
δήπου τὸ φϑαρτιχὸν ἑαυτοῦ φϑείρεται γὰρ ὑπ᾽ ἐναντίου πᾶν τὸ φϑειρόμενον. 
εἰ δὲ ἔχοι ἐναντίον, ἢ καὶ ἐξ ἐχείνου ὁδός ἐστιν εἰς αὐτό, καὶ εἴη ἂν γενητόν᾽ 
ἢ φϑαρέντος αὐτοῦ μόνως ἔσται τοὐναντίον, γεγονὸς καὶ ἄφϑαρτον, μηχέτι εἰς 
ἐχεῖνο μεταβάλλον δέδειχται δὲ ὅτι πᾶν γενητὸν φθαρτόν. φϑαρήσεται ἄρα. 
φϑορὰ δὲ τοὐναντίου τὸ ἐναντίον' ὥστε ἐκεῖνο ἐχ τούτου γενήσεται" οὐχ ἄρα 
ἀγένητον ἦν. Πόϑεν δέ, ὅτι πᾶν τὸ ἀγένητον ἄφϑαρτον; εἰ γὰρ φϑαρτόν, ὃε- 
δείχαμεν δὲ ὅτι πᾶν φϑαρτὸν γενητόν, ἔσται τὸ ἀγένητον γενητόν ὥστε τὸ 
ἀγένητον ἄφϑαρτον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον εἰ γὰρ γενητόν, 
ἔσται φϑαρτὸν τὸ ἄφϑαρτον᾽ δέδειχται γὰρ ὅτι πᾶν τὸ γενητὸν φϑαρτόν. Τὰ 
ἄρα τέσσαρα ἀξιώματα ἀληϑῆ, ἠρτημένα δυεῖν ἀξιωμάτοιν, ὧν τὸ μὲν λέγει 
τὸ ἀπὸ ἀχινήτου πᾶν ὑποστὰν ἀμετάβλητον εἶναι χατ᾽ οὐσίαν, τὸ δὲ ἀπὸ χινου- 
μένου πᾶν ὑποστὰν μεταβλητὸν εἶναι χατ᾽ οὐσίαν. 

ΙΓ. Τίνα λέγει τὸν πάντα χρόνον, ὅταν λέγῃ, ὡς οὐδ᾽ ἢ τοιαύτη 
σύστασις τὸν πάντα μενεῖ χρόνον [Ρ. 5465); ἢ εἰ ὃ πᾶς χρόνος αἰῶνος 
ἐστὶ τοῦ παντὸς εἰχών (λέγεται γὰρ χαὶ ὁ αἰὼν πᾶς᾽ τὸ μὲν οὖν παράδειγμα 
τὸν ἅπαντα αἰῶνά ἐστιν [Τίτα. Ρ. 385]),) μέτρον δὲ ὃ πᾶς αἰών, μέτρον 
ἄρα καὶ ὃ πᾶς χρόνος. ἀλλ᾽ Ὁ μὲν τῆς τοῦ νοητοῦ ζωῆς μέτρον, ὃ δὲ 
τῆς τοῦδε τοῦ χόύσμου ζωῆς, ὃ χρόνος. καὶ εἴη ἂν τῆς τῶν ἐν αὐτῷ πάν- 
τῶν ἀσωμάτων χινήσεων χαὶ σωματιχῶν πασῶν χοινῇῆς σοναποχαταστάσεως μέ- 
τρον πανταλές᾿ ὃ δὴ πολλάκις ἀνελισσόμανον ποιεῖ τὸν ἄπειρον χρόνον, διὰ 
τὴν ἐν τῷ αἰῶνι δύναμιν ἄπειρον λαμβάνοντα τὴν κατὰ γένεσιν ἀπειρίαν, τῷ 
πάλιν χαὶ πάλιν γιγνομάνην ἄπειρον, ἐχείνης οὔσης ἀπείρου χαὶ οὐ γιγνο- 
μένης. ὡς οὖν ὁ πᾶς ὧν χρόνος τὸν πάντα βίον ἔχει τῆς τοῦ παντὸς ἀποχατα- 
στάσεως, ἐν ᾧ τὸ μὴ φϑαρὲν ἄφϑαρτόν ἐστιν. οὐδὲν οὖν φθαρτὸν μένει τὸν 
ἅπαντα χρόνον᾽ οὐδ᾽ ἔν γ68 τῷ χόσμῳ αὐξῆσαν χατὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περι- 
οδιχὴν ζωὴν ἄφϑαρτόν ἐστιν, ἵνα μηδὲν ἔξω ἢ τῆς χοσμιχῆς ὅλης ζωῆς, ἀλλὰ 
πᾶσαι πάντων γενέσεις, πᾶσαι πάντων μεταβολαὶ ψυχιχαὶ χαὶ σωματικαὶ 
περιλαμβάνωνται ὑπὸ τοῦδε τοῦ παντός. διὸ χαὶ πᾶς χέχληται παρὰ τῶν Μου- 

ἢ σχόλ. οἷον ἐγὼ ἐτέχϑην οὐχ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς κινήσεως τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆσδε 
τῆς περιφορᾶς᾽ εἰ γὰρ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς χινήσεως ἐγενόμην, ἔδει με χαὶ πρὶν γεννηϑῶ 1ενέσθαι. 

ὃ δᾳ. ς΄. ΤῬγοοίμε αρ. Ῥλοροηιη 1. ο. ἐἦδοδ. 8 ἢ 11 α7. Ῥνοοΐωμδ τὸ. ἐλο8. 4 ἢ 20 πάντα 
ἨῚ ἅπαντα Ῥίαξ. ἢ εἰ ὁ πᾶς χρόνος --- 26 ἄπειρον χρόνον 6. Ῥγοοῖίο δαϑογύροιέ οολοϊξασέα 
Ῥιαίοηδδ γοῖρ. ρ. 414 Βλβ. ἢ 21--22 Ῥίαί. Τίπι. 1. ο. τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα 
αἰῶνά ἐστιν ὄνδ ἢ 383 ζωῆς δο:οϊ.) ζῴου ζωῆς ΠΗ; ἰοσ. (καὶ αὐτοίζῴου ζωῆς (ς7. Ῥγοοῖΐωε 
α». Ῥλέϊοροηειηι ἷ. 6. ἐδθε. 8) ὃ ἢ 25 κινήσεως δολοί. 26 ἀνελισσόμενον ΤΠ συνελισσόμενον 
δολοῖὶ. (ς7. ». 20, 2) {ΓΆΖ2421 ο΄. Τγοοΐμδ αρ. Ῥδέϊοροπωμι ἰ. ο. 7. ΕἾΤ «ὦ ἘΠ΄ (477 
29 "πᾶς ὧν) πασῶν Η || βίον] ἀριϑμὸν ὕὕδοηεγ (οοἷ!. ». 20, 1. 21,21 "ἔχει τῆς] ἐκείνης 5 

81 οὐδ᾽ ἔν γε οὲ 82 ἄφϑαρτόν ἐστιν ὕὕδομ67} οὐδὲν γὰρ σέ φϑαρτόν ἐστιν Η ἢ 34 περιλαμβά- 
νονται Η, ΘΟΥ̓Υ̓. ὕύδοηον πᾶς) πᾶσα ΗΠ »γ. || "παρὰ] πασῶν ΠΙ ἢ 36 ἐγινόμην ΤΙ, οονν, ἩτεΐέΣ 
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σῶν, ὡς παντελῆ τὸν ἀριϑμὸν προστησόμενος τὸν πασῶν μεταβολῶν ἀφοριστι- 
χόν, Ὡς ἀναχυχλούμενος ἄπειρος γίνεται. διὸ καὶ ἐπὶ τούτου τὸ ἄπειρον οὐχ 
οἷον ἅμα ἔστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ αἰῶνος. 

ΪΔ. Τὰ μὲν φυτὰ διέστησε τῶν ζῴων οὐ τῷ αἰσθητιχῷ Περιπατητιχῶς 
(οἶδεν γὰρ καὶ φυτῶν αἴσϑησιν), ἀλλὰ τῷ μονίμῳ καὶ πορευτιχῷ. διὸ τὰ μὲν 
ἔγγεια προσεῖπεν, τὰ δὲ ἐπίγεια, τὰ μὲν φερόμενα ἐπὶ γῆς, τὰ δὲ χατερρι- 
ζωμένα ἐν τῇ γῇ- λέγει δὲ ὅτι οὐ τοῖς φυτοῖς μόνοις τοῖς ἐγγείοις ὡς ἐν τῇ 
ΥἮ κατερριζωμένοις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ζῴοις τοῖς ἐπὶ γῆς κινουμένοις [καὶ περί- 
οδοί τινες ποιοῦσιν εὐγονίας καὶ δυσγονίας σωμάτων τε χαὶ ψυχῶν. οὐ μόνον 
δὲ φυτοῖς εἶπεν [Ρ. 5465] ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος, ἐπειδὴ τὸ χράτος τῶν εἷμαρ- 
μένων περιόδων ἐν τοῖς ἥχιστα μετέχουσιν αὐτοχινήτου δείχνυται ζωῆς (χαὶ 
Ἱὰρ ὃ Τίμαιος [Ρ. 775}] ἐν μόνοις τούτοις ἔφατο μὴ εἶναι τὸ αὐτοχίνητον, 
ἀλλὰ τρίτον μέρος τῆς ψυχῆς), οἷα δή ἐστι τὰ φυτά᾽ διὸ χαὶ ἀπὸ τῆς φύσεως 
ὠνόμασται. τὴν γὰρ εἱμαρμένην φυσιχὴν ζωὴν εἶναι φα[μέν] ........... 
ΝΠ δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τῷ Πολιτιχῷ [ρ. 2725] λέγων τὸν χόσμον 
ἀν[ἔστρεφ]εν εἱμαρμένη καὶ. σύμφυτος ἐπιϑυμία. [οὔχουν] ἐν τούτοις μό- 
γοῖς. . .. τῷ χύχλῳ φησὶν φερόμενα τῆς εὐγονίας καὶ δυσγονίας ... . [ἃ] δο- 
χεῖ μάλιστα χαϑ᾽ εἱμαρμένην μόνην [ζῆν] οὐχ ἔχοντα τὸ αὐτοχίνητον, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τοῖς πλείονα τὴν ζωὴν ἔχουσιν χαὶ ἐλευϑερω[τέραν] (δοχεῖ γὰρ μάχεσθϑαι τὸ 
εἱμαρμένον πρὸς τὸ ἀδέσποτον), καὶ τῷ ὄντι σώματι συζυγεῖσα ψυχὴ κχαϑ᾽ 
εἱμαρμένην ζῇ καὶ ἢ καϑ᾽ ὕπαρξιν ἢ χατὰ σχέσιν οὖσα σωματοειδής. Τά τε 
οὖν μέτρα τῶν βίων ἀπὸ τῶν περιόδων πᾶσιν τῶν χυχλικῶν καὶ τὰ εἴδη τὰ 
διάφορα τῆς ζωῆς. ὡς γοῦν χαὶ ᾿Αριστοτέλης φησίν, ἕπονται ταῖς χυριω- 
τέραις περιόδοις αἱ ἀχυρότεραι. χυριώτεραι δὲ αἱ τῶν ἀιδίων, ἀχυρότεραι δὲ 
αἱ τῶν ϑνητῶν᾽ πασῶν δὲ εἰς πάντα συντελουσῶν τῶν ἀιδίων εἰς τὰ ϑνητά, 
ἄλλα ἄλλοις μᾶλλον αἴτια τῆς περιτροπῆς οἷον τῷ μὲν σεληναία περίοδος, 
τῷ δὲ χρονία, τῷ δὲ ἄλλη τις ἢ ἀφανὴς ἡμῖν ἢ ἐμφανής. πᾶν γὰρ χύχλῳ 
χινούμενον περίοδον ἔχει καὶ αἴτιόν ἐστι ϑνητῷ τινι περιτροπῆς, εἴτε ϑεῖον 
εἴη ὄχημα εἴτε ἀγγελιχὸν εἴτε δαιμόνιον. χαὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ μέτρα τῶν 
τριῶν βίων διάφορα πλήϑει χρόνου καὶ τὰ εἴδη τῆς ζωῆῇς, ὅτι καὶ τὰ αἴτια 
διάφορα τὰ ἀεὶ χινούμενα. λανϑάνει δὲ τί τίνος αἴτιον χαὶ ϑαυμάζομεν διὰ τί 
τὸ μὲν ζῇ μίαν ἡμέραν, ὡς τὸ περὶ τὸν Ὕπανιν ποταμόν, γεννώμενον μὲν (ἐν) 
ἀνατολῇ, ἀποθνῆσχον δὲ ἐν τῇ δύσει, τὸ δὲ ἐννέα γενεὰς ἀνδρῶν γηρώντων, οὐχ 

2 ὃς ὕὕδοηον (ς΄. ». 19, 26) ὁ Η 4 Τὰ φυτὰ --- 6 κατερριζωμένα ἐν τῇ γῇ ἀτοογρέα 

λαδοὲ δολοὶ. Ῥίαί. γοῖρ. ». 414 ΒΧ. ἢ -φυτὰ διέστησς δολοὶ.)] φυτώδη ἔστι Η͂ ἢ ὅ καὶ τῷ 
πορευτιχῷ ΤΠ »γ. 6. "τὰ μὲν φερόμενα (ς΄, δολοὶ.)) τὰ δὲ ἐνφερόμενα Η || 8. καὶ ποίαοϊέ 
ἴὕδοημθν. «(πη ἰοσ. πᾶσι ἢ ἢ 18 ἀλλὰ) ἄλλο 3, || 14 φαμέν δωρρὶ. ἴδεν ἢ 1ὅ δηλοῖ --- 

11 φησὶν »οδίοα αὐάϊα ἴθ Ἡ ἢ "δηλοῖ δὲ χαὶ τὰ τῶν περιοδικῶν (περι οη:. ἢ »γ.) λόγων 
τὸν χόσμον ἀνα.....σεν ΤΙ ἢ 106 "ἐπιϑυμία.... μὲν τούτοις ΠΗ ἢ 16 ἐφ. δωρρὶ. ζδγ6 μόνοις 
[γίνεσϑαι)] τὰ χύκλῳ --- δυσγονίας [μέτρα, ἃ] δοχεῖ (ς΄, ». 23, 385 ἢ 18 "μόνην...... οὐχ 

ἔχοντα Η || "τοῖς] αὐτοῖς (τοῖς φοδίϑα ᾿πδεγίμη) Η ἢ 19 "χαὶ ἐλευϑερω......δοχεῖ --- 
21 χατὰ σχέσιν ἐπ πιαῦρ. ἰη. αὐἀϊοοία δυπέ ἴῃ 21 χαὶ] καὶ (αὐτὴ) »ιαϊξέ ὕὕδεπον [| 
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ὁρῶντες πάντα τὰ ἐν τῷ χόσμῳ χυχλοφορητιχά, χαὶ ποῖα ποίων ἡγεῖται 
περιτροπῶν᾽" ἐν δὲ τούτοις ὥρισται καὶ [τί τὸ ἀίδι)ον, ὅτι τὸ [τὴν] πᾶσαν χο- 
σμικὴν περίοδον ἱπεραῖνον] χαὶ τί τὸ μαχροβιώτατον, ὅτι τὸ τὸν π[άντα] χρό- 
γον τῆς περιόδου ταύτης βιοτεῦον ᾿" χαὶ τί τὸ βραχυβιώτατον, ὅτι τὸ τῷ ἐλα- 
χίστην ἔχοντι τὴν ἀποχαταστατιχὴν ζωὴν διεξελίττον τὴν ἑαυτοῦ περιτροπήν. 

ΙΕ. Θεῖον γενητὸν οὔτε τὸν ὅλον λέγει χόσμον, εἰ καὶ προηγουμένως 
τοῦτον, οὔτε τὸ ἐν οὐρανῷ μόνον, οὔτε τὸ ὑπὸ σελήνην ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀειχί- 
γητὸον χαὶ περιφερόμενον εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴϑ᾽ ὑπὸ σελήνην, ὡς μὲν σωματιχὸν 
γενητὸν χαλούμενον (οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐϑυπόστατον), ὡς δὲ ἀειχίνητον ϑεῖον " 
μιμεῖται γὰρ τὰ ϑειότατα τῶν ὄντων, ἄγρυπνον ἔχοντα ζωήν. καὶ γὰρ οὐδὲ 
εἶπεν τοῦ ϑείου γενητοῦ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὴν περίοδον περιλαμβάνειν, 
ἀλλ᾽ ἄνευ τοῦ ἄρϑρου ϑείου γενητοῦ. δι᾽ οὐ δηλοῖ πάντῳς ἢ τινὸς ἢ 
παντὸς ϑείου γενητοῦ. τὸ δὲ τινὸς οὐχ ἐπιστημονιχόν᾽ ἀόριστον γὰρ πολλῶν 
ὄντων ϑείων γενητῶν καὶ οὐχ ἑνός, οὐδ᾽ ἂν πρὸς ἕν τι μόνον ἀντιδιῃρεῖτο τῶν 
ϑείων γενητῶν τὸ ἀνθρώπειον γενητόν οὐδὲ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἑνὸς τῶν ϑείων 
ἕτερος, ἀλλὰ πάντων, χαὶ περίοδον ἔχει διττήν, ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέ- 
σεων, ἣν μηδὲν ἔχει ϑεῖον γενητόν, ἀλλ᾽ οὐχὲ ἕν τι μόνον. παντὸς ἄρα λέγει 
ϑείου γενητοῦ καὶ οὐχὶ τινός, ὅταν λέγῃ ϑείῳ μὲν οὖν γενητῷ περίοδός 
ἐστιν, ἣν ἀριϑμὸς περιλαμβάνει τέλειος [Ρ. 546᾽)]. τῶν δὲ ἄλλων 
τὴν περίοδον οὐχὶ ἀριϑμὸς περιλαμβάνει τέλειος. ἐπεὶ χαὶ εἰ [φήσ]ειέν τις 
τὸν χόσμον μόνον λέγεσϑαι ϑεῖον γενητὸν καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀριϑμὸν αὐτοῦ 
τὸν περιοδιχὸν τέλειον,» γελοῖον ἀντιβα[λ Ἰεῖν τῷ κόσμῳ τὸν ἄνθρωπον χαὶ τὴν 
τούτου περίοδον πρὸς τὴν χοσμιχήν ἢ οὐ γὰρ εὔτακτος. ἣ μετάβασις, καὶ ταῦτα 
Μουσῶν λεγουσῶν. πᾶν ἄρα ϑεῖον γενητόν, μεθ᾽ ὃ τὸ ἀνθρώπειόν ἐστι γενη- 
τόν. τῶν οὖν γενητῶν ἀχινήτων ὄντων ἢ οὐχ ἀειχινήτων, πάντα (τὰν ἀεικίνητα 
ϑεῖα χαλέσας τὸ ἀνθρώπειον ἀντιδιεῖλεν ἐχείνοις οὐχέτι μίαν ἔχον ζωὴν καὶ 
ἀριϑμῷ τὴν αὐτήν, οὐδὲ ἀπαράλλαχτον τὴν περίοδον. Διόπερ ἐχείνου μὲν παν- 
τὸς τὴν περίοδον ἀριϑμὸς περιλαμβάνει τέλειος εἷς ὧν ἐφ᾽ ἑχάστου καὶ ὃ 
αὐτὸς ἀποχαταστατιχός, μήτε προσϑήχην μήτε ἀφαίρεσιν ἔχων: χαὶ πάντων 
ταλειότατος ὁ τοῦ παντός. μέρη γὰρ οἱ ἄλλοι, χαὶ εἰ τέλειοι εἶεν, τοῦ χοσμι- 
χοῦ χρόνου, ὡς καὶ πάγτα {τὰν χινούμενα μέρη τοῦ χόσμου [πάντα], καὶ αἱ ζωαὶ 
αὐτῶν τῆς χοσμικχῆς ζωῆῇς καὶ αἱ περίοδοι τῶν περιόδων. γενητὸν μὲν οὖν 
χαὶ τὸ πᾶν σῶμα καὶ ἕχαστον σῶμα, χἂν ἀίδιον ᾧ καὶ ἀπὸ χρόνου παντελῶς 
ἀγένητον, ὡς ἀπ᾽ ἄλλης αἰτίας μόνον γεννώμενον, ἀεὶ τοῦ ποιοῦντος αὐτῷ 

1 ποῖα ποίων ἡγεῖσθαι περι Ῥοδίεα ἐπδογία τη Η; ἡγεῖται ΘΟΥὙ. ὕσεοηον ἃ 2 βῶρισται 
χκαὶ,....«(.6ν, ὅτω... πᾶσαν κοσμικὴν περίοδον. .... Ἢ ἃ 3. "πάντα) π.... Η ἢ 4 ἐλαχίστην 
»οδέοα αὐάέΐωηι ἐπ Η  ὅ διεξελίττον τὴν ζὕδοηον) διεξειηῖον (916) τὴν ροϑέίϑοα Ἰπϑογία ἴῃ 
Ἢ ἢ 0 ϑεῖον γενητὸν --- 10 ζωὴν π:δογίρέα οτλίδοξ δοδοὶ. Ῥ]αΐ. γοῖρ. Ρ». 415 ΒΧ. οὔτε) 
οὐ δολοῖ.. ἢ 1 "τὸ ἐν οὐρανῷ) τὸν ἐν οὐρανῷ δολοῖἷ., τὸν οὁρανὸν ΤΠ || τὸ ὑπὸ 77] τὸν ὑπὸ 
δοδοί. ἢ 18 ϑείῳ “--- 10 ἐστιν) ἔστι δὲ ϑείῳ μὲν γενητῷ περίοδος Γὶαέ. ἢ 19 μοϑέ τέλειος 
σογδα ἐπεὶ καὶ παντὸς ἦν, εἰ ἔλεγεν τινὸς ϑείου καὶ οὐ παντός δογέρέᾳ πη Η ἰέποοία ἐγαη8- 
ὕογϑα ἀοίοέα δωηπέ, σας υἱάδηξω 65 σίοδδα πιαγσίπαϊὶ ἱΠαία 7ωώὼδδα ἢ 20 φήσειεν Ζ7οίξε] 
ΜΝ εἰον ΤΙ ἢ 21 τοῦτο Τοϊέκ] τοῦτον Η ἢ 22 "ἀντιβαλεῖν] ἀντιχα εἶν. Π ἢ 20 τὰ αὐὰ, 
ὕπεμπον (ἰά. 81) ἢ 26 ζωὴν (εἴδει) καὶ ἀριϑμῷ ὕύὕδομαν (οἵ, ». 20, 22. 80) | 381 πάντα 
δεοίιδὶ ἃ 84 ο΄, ΤῬγοοίιδ αρ. Ῥλέϊοροπιηι ἰἦδε8. 4 οἐ 1ὅ 
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ἀεὶ τῷ εἶναι ποιοῦντος" γενητὰ δὲ χυρίως τὰ ἀπὸ χρόνου γεγονότα, ὧν τὸ 
ἀνθρώπειον ἐν τοῖς συνεγνωσμένοις πρῶτον. ὅτι γὰρ χαὶ ἄλλα ἐστὶν ϑνητὰ 
πρὸ ἡμῶν, δῆλον οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀιδίων καὶ λογικῶν εἰς τὸ ἀσθενὲς τοῦτο 
ζῷον καὶ βραχύβιον ἀμέσως ἣ δημιουργία προῆλθεν, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἄλλα γένη 
μαχραίωνα, ἃ ἐγγὺς ϑεῶν ὄντα εἰς ἐκείνην. .΄....... . τόμεϑά ποτε γένοιτο 
δ᾽ ἂν [μᾶλλον ἀπ᾽] ἐχείνων εἰς τὸ γένος ἡμῶν μετάβασις, [οὐχ ὅπως οὐχ] 
ἀχηϑῶς ἐχεῖ τεταγμένων, ἀλλὰ [ὡς ἐν τάξει] ἐσχάτῃ ἐκχεῖ γιγνομένων. 

Ιζ. Τὸν τέλειον δὲ ἀριϑμὸν οὐ μόνον χρὴ νοεῖν ἐπὶ δαχτύλων τιϑέντας 
(οὗτος γάρ ἐστιν ἀριϑμητὸν μᾶλλον ὃ ἀριϑμός, χαὶ τελειούμενος, οὐδέποτε 
τέλειος, ἀεὶ γιγνόμενος), ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τούτου νοερὰν μὲν οὖσαν, περιέχου- 
σαν δὲ τὸν πεπερασμένον ὅρον τῆς τοῦ χόσμου πάσης περιόδου. ὡς οὖν ὃ Μὴν 
ἐπὶ σελήνην ϑεὸς ὧν ὑφίστησι τὸν ἀριϑμούμενον μῆνα τῆς περιόδου τῆς σελή-- 
νης, καὶ ὡς αἱ Ὧραι τὰ μέτρα τὰ ἐμφανῆ γεννῶσι τῶν ὡρῶν, οὕτω πολλῷ 
πρότερον ὁ τέλειος ἀριϑμός ἐστιν ὃ ἑστὼς πρὸ τοῦ χινουμένου. χαὶ χαϑ᾽ ἔχα- 
στον τῶν ἀεὶ χινουμένων ἔστιν τις νοῦς, ὃς χαὶ τὴν ζωὴν τὴν ἐν αὐτῷ συμ- 
περαίνει χαὶ τὴν ἀποχατάστασιν τὴν σωματιχήν. οὐχ ἄρα δεῖ ζητεῖν, τίς ὃ 

᾿ πέλειος ἀριϑμός, εἰς μυριάδας ἀποβλέποντας τόσας χαὶ τόσας. οὐδὲ γὰρ δυνα- 
τὸν ἐπὶ τοῦ παντὸς εὑρεῖν τοῦτον, ὅτι μηδὲ πάντων τῶν -“χινουμένων δυνατὸν 
τὰς περιόδους εὑρεῖν οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ περιιόντα χύχλῳ, πολλαπλασίων 
ὄντων τῶν μὴ χαϑεωραμένων ϑείων χαὶ δαιμονίων σωμάτων, καὶ ὧν δὲ ὁρῶ- 
μεν, ὡς τῶν ἀπλαγῶν, τούτων ἑἐχάστου τὴν περίοδον εὑρεῖν ἀδυνάτου πᾶσιν 
ὄντος. χινεῖται μὲν γὰρ ἕκαστος περὶ τὸ δαυτοῦ χέντρον᾽ χινούμενος δὲ ἔχει 
τινὰ χρόνον τῆς περιόδου, χαϑ’ ἣν εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα τελευτᾷ τούτου δὲ τὸν 
ἀριϑμὸν δαίμονες μὲν εἰδεῖεν ἄν, ἀνθρώποις δὲ ἀμήχανόν ἐστιν εὑρεῖν. εἰ δὲ χαὶ] 
τῶνδε ηὔρηντο οἱ χρόνοι τῶν [ἡμῖν δρα]τῶν, ποῖος νοῦς πάντων τῶν δαιμονίων 
χινημάτων ἢ τῶν ἄλλων εὗρεν ἂν τοὺς περιοδιχοὺς ἀριϑμούς; ἀλλὰ μὴν τὸν 
ἀποκαταστατιχὸν τοῦ παντὸς ἀριϑμὸν ἐχ τούτων ἀνάγχη μετρεῖσθαι πάντων ᾽ 
πολλῷ ἄρα μᾶλλον ἐχεῖνον ἀδύνατον εὑρεῖν. ὅσοι δὲ τὸν ἐχ τῶν ἑπτὰ χο- 
σμοχρατόρων εὑρεῖν ἐπειράϑησαν ἕνα χαὶ τέλειον ἀριϑμόν, εἰς μέρος τοῦ παν- 
τὸς ἰδόντες φήϑησαν ἔχεϊν τὸ πᾶν. οὔτε οὖν τὸν τοιοῦτον ἀριϑμὸν ἀποδεχτέον 
τούτοις ἀδύνατον ὄντα πρὸς εὕρεσιν καὶ οὔποτε τέλειον οὐδὲ περιέχοντα τὴν 
περίοδον, ἀλλὰ συμπαρατεινόμενον, οὔτε ὅπερ εἶπον ἄλλοι, τὸν αἰῶνα αὐτόν, 
ὅς ἐστιν τοῦ χρόνου πατήρ. περιέχει μὲν γὰρ καὶ ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ οὐ τὴν τοῦ 
ϑείου γενητοῦ περίοδον, ἀλλ᾽, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης, αὐτὸν τὸν ἄπειρον 
χρόνον. χαὶ ἔτι οὐδὲ ἀριϑμὸς ὃ αἰών, ἀλλὰ πρὸ ἀριϑμοῦ παντός, ἐν ἑνὶ 

ὅ μαχραίων ἃ ΤΥ, οονῪ. Ἡοὶές ἢ ἐπ πῖρ. αὐδον. περὶ Νυμφῶν ΠΗ ἢ ροϑέ ἐκείνην φιοὰ 
δογύρδογαΐ φ, ἀοϊουϊέ Η ἢ ευρρ. εἰς ἐκείνην [τὴν τάξιν τατ]τόμεθά ποτε ἢ ο7. Ῥνοοίωδ ἐπ 
ριρ. ». 884 6 δρ. "γένοιτο δ᾽ ἂν ...... ἐκείνων εἰς τὸ γένος ἡμῶν μετάβασις .......... ἀληϑῶς 
ἐχεῖ τεταγμένων, ἀλλὰ ....... ἐσχάτη ἐχεῖ γιγνομένων ΤΥ ἢ 8 τὸν τέλειον δ᾽ ἀριϑμὸν ---- 11 περι- 
ὄδου 6χϑογιρεὶξ δολοῖ. Ῥίαέ, γεὶρ. ». 41δ ΒΧ,., ὡπᾶδ φερρίοπιεηία ἀφὲ ἢ 8. τέλειον δ᾽ δολὸϊὶ.] 
τοιόνδε ΗΙ ἢ 8.4. ἐπὶ δαχτ.... ϑέντας ........(ἁὁὁντς ἀριϑμιητὸν μ..... ἡ ἀριϑμὸς Η ἢ 9 οὐδέποτε) 
καὶ οὐδέποτε δολοί. ἢ 10 περιέχουσαν δολοϊ.} περιάγουσαν ΤΙ ἢ 24 "εἰδεῖεν ἄν) εἴδειαν Κ΄ ἢ} 
Ῥὰἀμήχανόν ἐστ,.....ὄὌ(ὕτῶν δὲ ηὔρηντο οἱ χρόνοι τῶν ..««(ῳΟοτῶν Ἡ; τῶνδε οὐ ἡμῖν δωρρο(ίξαοϊέ 
ὕσδοπον ἢ 26 ἢ] καὶ ὕὕδομον ἢ "μὴν)] μὲν ΩΙ ἢ 28 τὸν ζὕυὁοηεγ) τῶν ΑΙ ἰϊὀ28 δφ. οὗ. “4δξνιιδ 
ΠῚ 22 ». 303 Τιοῖσ, αἱ, 84 «γεσίοίοἶοα π. οὐρ. Π 1 ». 2885 28 (1 9 ρ. 2195 26) 
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μένων, ὥς φησιν ὁ Τίμαιος [Ρ. 37]. ὁ γὰρ ἀριϑμὸς ἐχεῖ, ὅπου ἑτε- 
ρότης᾽ ὁ δὲ αἰὼν πρὸ ἑτερότητος, χαὶ πρὸ τοῦ ζῴου τοῦ παντελοῦς. ἀλλ᾽ 
ἐπεὶ χατ᾽ ἀριθμὸν ὁ χρόνος ὃ ἐμφανὴς χυχλεῖται, ὥς φησιν ὃ Τίμαιος 
[Ρ. 385], εἴη ἂν πρὸ τούτου ὃ χυχλῶν ἀριϑμός, ἀποχαταστατιχὸς ὧν τῆς 
περιόδου πάσης. καὶ εἰ μὲν κἀκεῖνος ἐν γενέσει εἴη, πάλιν ἔσται χατ᾽ ἀριῦ- 

Ἁ Ψ Υ̓͂ 2 ν᾿ , 3 Ἃ μ᾿ “Ὁ 2 μὸν ἄλλον χαὶ εἰς ἄπειρον᾽ εἰ δὲ ἀριϑμὸς μόνον ἀεὶ ὧν αἴτιος τοῦ χατ 
2 δὶ ’ 3 δ Ἂ 9.ϑ Ν Ν σ ΄ ε 
ἀριϑμὸν κυχλουμένου χρόνου, ἀριϑμὸς ὧν αὐτὸς νοερὸς χαὶ οὕτω χρόνος ὡς 
χορόνους τις ὧν (ἀπὸ) τοῦ χορεύειν, αἴτιος τῷ χόσμῳ τῆς κατὰ χύχλον ἀπο- 
χαταστάσεως... ...« «τον νο ιν νεν εν ἐν τῷ .......τνὐὐνννννν 
ΝΕ ΕΕΕ Σωχράτης ἀληϑινὸν ἀριϑμὸν...... ..Ὁ ἐν αὐτῷ 
φησιν εἶναι τὸ αὐτοτάχος καὶ τὴν αὐτοβραδυτῆτα, καὶ χρῆναι τὸν ὡς ἀληϑῶς 
ἀστρονομιχὸν ἐκεῖνον δρᾶν ἀντὲ τῶν ἐμφανῶν οὐρανίων χρονιχῶν μέτρων, περὶ 
ἃ διατρίβουσιν οἱ πολλοὶ τῶν τὰ οὐράνια φροντιστῶν. δἰ γὰρ ἐννοήσαιμεν ὅτι 

’ ε Α Ἁ . ἤ λῚ ᾿ ΔΙ  Γ -Φ 

χρόνῳ μὲν ὁρίζεται τὸ ταχὺ καὶ βραδύ, τὸν δὲ ἀριθμὸν ἐχεῖνον φησι ταῦτα 
περιέχειν, συναγάγοιμεν ἂν ἐξ ἀνάγκης τὸν ἀριϑμὸν ἐχεῖνον χρόνον εἶναι" καὶ 
εἰ προσεννοήσαιμεν ὅτι ἢ ὃ μετ᾽ οὐρανοῦ γεγονώς ἐστι χρόνος ἢ πρὸ ἐχείνου 
τις, ὁ δὲ μετ᾽ οὐρανοῦ γεγονὼς γενητός, οὗτος δὲ ἀληϑινὸς ἀριϑμὸς ὑπ᾽ αὐ- 

- -ὖ -. εξ 3 ΄ [4 “« 3 3 ᾿Ὶ ’ 

τοῦ λέγεται, δῆλον ὡς ἀναγχάσομεν ἐχείνου προδστάναι τοῦ χατ΄ ἀριϑμὸν ἰον- 
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τος τὸν αὐτοαριϑμόν, τοῦ γενητοῦ τὸν ἀληϑινόν. ϑεὸς οὖν ἐστιν ὑπερχό- 
σμιος ὃ χρόνος ἐχεῖνος, οὕτως ἀριϑμὸς ὡς ἀριϑμῶν πάσας περιόδους τῶν ἐν 
τῷ κόσμῳ ζώντων, χαὶ ἀποχαϑιστὰς πάντα χατὰ τὰ ἑαυτῶν σύμφυτα μέτρα. 
χαὶ οὗτος μὲν εἷς τέλειος χαὶ ἀληϑινὸς ἀριϑμός λοιπὸς δὲ ἄλλος χαϑ᾽ ἔχα- 
στον ϑεῖον γενητόν, ὡς μὴν ἐπὶ σελήνης καὶ ἐνιαυτὸς ἐπὶ Ἡλίου, καὶ ἐπὶ πάν- 
των ὁμοίως ἢ ἐμφανῶν ἢ ἀφανῶν, ϑείων ὄντων γενητῶν καὶ ἀεὶ ὡσαύτως 
ζώντων κατὰ τὰς ἰδίας περιόδους τάς τε ψυχικὰς καὶ τὰς σωματικάς, εἴτε 
οὐρανίας ἐχόντων τάξεις εἴτε ὑποσελήνους, ἀερίας τινάς, ἐνυδρίας ἢ χϑονίας. 
ἔστι γὰρ ἐν ἑχάστῃ μοίρᾳ τοῦ παντὸς 

παντὶ τῷ ἀριϑμῷ . ... . ἀποχαταστα- 
τικῷ ϑείου γενητοῦ. .. ......... δῖνος ὃ τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ...... 
ἣν ἴδιος ὧν τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς .. .. μετρητιχὸς ταύτης καὶ ἀποκαταστα- 

τιχός, οὐχάτι τέλειός ἐστιν ἁπλῶς ὡς ἐχείνων ἔχαστος, ἀλλά, χαϑάπερ αὐτός 
φησιν [Ρ. 5465], χύριος ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων. καὶ γὰρ 
οὗτος πρὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἐστὶ περιόδων, εἴπαρ κύριος αὐτῶν ἐστιν, περιέχων 
τὰ διάφορα μέτρα τῆς τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ ζωῆς καὶ τῆς εὐγονίας αὐτῶν 
χαὶ δυσγονίας. ἀλλὰ τοῦτον μὲν εἰς ὕστερον εὑρήσομεν ὅστις ἐστίν" νῦν δὲ 
ὃ παντὸς ϑείου γενητοῦ τῆς συμπάσης ζωῆς ἀριϑμὸς εἷς χαὶ πολὺς ὦν, ὡς 
χαὶ τοῦ ὅλου χύσμου χοινὸς χαὶ ἑχάστου τῶν ϑείων γενητῶν ἴδιος, τέλειος μὲν 

8 ἀπὸ αὐά. ὕύδοκον ἢ 9 δωρρῖ. 7δϑγϑ [... Τὸν δὲ αὐτὸν] ἐν τῷ [ἑβδόμῳ τῆς Πολιτείας 
λόγῳ ὁ] Σωκράτης ἀληϑινὸν ἀριϑμὸν [λέγει καὶ] ἐν αὐτῷ κτλ., οὐά, γοῖρ. ὙΠ] ». 529 δ. 
(φῦ. Ῥγοοῖιιδ ἐπ Τύρι. ρ. 244 ἢ 19 τὸν αὐτὸν ἀριϑμόν ΤΥ; οοΥ̓. ὕϑϑεπενρ 80 σφωρρὶ. 
ἀληϑ)εινὸς (»γο ἀληϑινὸς, οὗ, ». 34, 1) ὁ τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ [ἀριϑμὸς 7 ἢ 381 δωρρὶ. 
ζωῆς [καὶ] μετρ. ἢ ἢ 88 γενέσεως Η ἢ 34 κύριός ἐστιν αὐτῶν ΤΥ ργ. ἢ 86 εὑρήσωμεν Ζί { 
87 ὧν] ὧν Ν 
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ἅμα λεγέσϑω χαὶ ἀληϑινός, (ἀληϑινὸς) μὲν ὡς νοερός, τέλειος δὲ ὡς τελεσιουργός" 
ὃς καὶ δῆλον ὅτι πρὸ πάσης ψυχῆς ἐστιν, εἴπερ χαὶ ψυχὴ πᾶσα κατὰ χρόνον 
ἐνεργεῖ καί, ὡς ἐν Φαίδρῳ λέγει [ν». 2475], διὰ χρόνου ϑεᾶται πᾶν ὅπερ 
ἂν ϑεᾶται. νοῦς ἄρα τίς ἐστι ϑεῖος, εἴπερ καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν χινούμενον 
ϑεῖόν ἐστι γενητόν. 

1ἴΖ. Τὸν μὲν τέλειον ἀριϑμὸν τῆς περιόδου τοῦ ϑείου γενητοῦ παντὸς ὅτι 
νοερὸν χρὴ νομίζειν, εἴπομεν. τὸν δὲ τῆς ἀνθρωπείας περιόδου ποῖόν τινα ῥη- 
τέον; ἣ δῆλον ὅτι πολλοστὸν ἀπ᾿ ἐχείνου, χαὶ οὐχέτι τέλειον ἁπλῶς, διττῶν 
ὄντα κύριον γενέσεων, ὡς αὐτός φησιν, ἀμεινόνων χαὶ χειρόνων, ἀλλὰ συμ- 
φυᾶ μὲν τῇ οὐσίᾳ 

ἔστηχεν ταῖς περίοδοις τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ, χύριος ὧν 
(ὥς φησιν) διττῶν, ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων . ... . . . - των, ἀλη- 
ϑὲς ὅτι τῶν ἀιδίως περιαγομένων δεῖ τινα προὐπάρχειν τῆς χυχλήσεως αἰτίαν 
ἀχίνητον. ἐπεὶ οὖν καὶ τὸ ἀνθρώπειον γενητὸν ἔχει περιόδους, εἰ καὶ ἀμεί- 
νους ἢ χείρους, ἔστιν τις ὁ καὶ τούτων μετρητιχὸς πρὸ τῶν χατ᾿ ἀριϑμὸν μετρου- 
μένων, ὃ μετρῶν αὐτάς, εἴτε τις Προμηϑεὺς ὧν εἴτε χαὶ ἄλλος τις τῶν τελούν- 
τῶν ὑπὸ τὸν ἕνα τῆς πάσης αἴτιον παλιγγενεσίας ϑεὸν ἔν τε τοῖς ϑείοις γενητοῖς 
οὔσης καὶ τοῖς μὴ ϑείοις. πᾶσα γὰρ χρονιχὴ σειρὰ τοῦ ἑνὸς ἐχείνου ϑεοῦ 
ἐξῆπται, μετροῦσα τὴν πάλιν χαὶ πάλιν ἀποχατάστασιν ὁχάστων χαϑ᾽ ἕνα καὶ 
(τὸν) αὐτὸν τόπον. δεῖν οὖν λέγω καὶ τὸν χύριον τῶν ἀμεινόνων χαὶ χειρόνων τοῦ 
ἀνθρωπείου γενητοῦ περιόδων ἀριϑμὸν ὁρᾶν μὴ μόνον ἐν αὐταῖς ταῖς κατ᾽ αὐ- 
τὸν ἀναχυχλουμέναις ψυχαῖς χαὶ συντελούσαις εἰς τὸ ἀνθρώπειον γενητόν, μηδὲ 
ἐν τῇ εἱμαρμένῃ μόνον, ἀλλὰ πρὸ τούτων αὐτὸν χαϑ᾽ αὑτόν, εἶτα χαὶ ἐν τῇ 
εἱμαρμένῃ καὶ ταῖς ψυχαῖς. τὸ γὰρ ἄμεινον καὶ τὸ χεῖρον τῶν γενέσεων ἀπὸ 

τῆς ποιᾶς ζωῆς τῶν ψυχῶν καὶ ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων συμπλέχεται περιόδων. 
εἰ οὖν ἀμφοτέρων εἱμαρμένη περιέχει τὴν αἰτίαν τῶν τε εὐγονιῶν καὶ τῶν 
δυσγονιῶν, ὃ δὲ διπλοῦς οὗτος ἀριϑμὸς παράδειγμά ἐστιν ἀμφοῖν, εἴη ἂν καὶ 
ἐν τῇ εἱμαρμένῃ πάντως χαὶ εἰχότως, ἐπειδὴ καὶ πάσης τῆς...... .. στον 
ἀριϑμὸν περιβίληφεν ... . . .. τὰς ϑείας᾽ ἢ πῶς ἀποχαϑίστησι τὸν χόσμον 
χατὰ τοὺς οἰχείους ὄρους, πάντων οὖσα χινητικὴ τῶν ἐγχοσμίων, τῶν βραχυ- 
πόρων καὶ μαχροπόρων; ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀνάγχη χαὶ ἐν αὐταῖς εἶναι τοῦτόν γε 
ταῖς ψυχαῖς ταῖς εἰς τὸ ἀνθρώπειον γένος ἰούσαις ζωτιχαῖς " αὐτοχινήτως γὰρ 

ζῶσιν χαὶ οὐ περιάγονται μόνον ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης, ὥσπερ τὰ πληγῇ νεμό- 
μενά φασιν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτὰς περιάγουσιν. ἔστιν οὖν ἀριϑμὸς ζωτικὸς χινού- 
μενος περιοδιχῶς, (περιόδων) ἀμεινόνων ἢ χειρόνων " ἑχάστη δὲ δυοειδὴς οὖσα καὶ 
χύχλος ταὐτοῦ χαὶ ϑατέρου, κατὰ μὲν τὸν ταὐτοῦ χύχλον ἔχει τὴν ἁρμονίαν τὴν 

1 ἀληϑεινὸς Η || ἀληϑινὸς ἐπδογἶέ ὕὕδοηον ἃ 9 γενέσεως ΠΥ ἢ 106 ὁ ογι. Η »γ. ἢ} 
20 "μετροῦσα τῷ πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν (6:6) ἀποκατάσιν (8[5, ἀποχατάςιν »γ».) ἑκάστων 
ἯΙ; μετροῦσα τῷ πάλιν καὶ πάλιν ἀποχαταστῆναι ἕχαστον (ς΄, ». 109, 21 δᾳ.) ἴδδομον [} 
21 τὸν αὐαίδὲ ἢ 22 "ταῖς) καὶ Η 29 τῆς [γενέσεως (υδ᾽ κατὰ κόσμον ζανῆς) ἕκαϊ]στον 
ἀρ. περ. [χαὶ τὰς περιόδους] τὰς ϑείᾳς ὕὕδομον ἢ 30 περιέλειφεν ΠΤ »». 31 βραχυπόρων) 
47. ῬιΙαί. ». δὅ4θ5; Ῥγοοίωδ ἴῃ Τώῃ. ». 2110 ἢ 82. Ῥαὐτὸν)] αὐτὴν ΗΠ [|| 84 πληγῇ νεμό- 
μενα Ἡδεγαοϊνέοσιηι 6. ἢ. ὅδ ». 22 Βνιο. ἢ 360 περιόδων αὐάέάὲ 
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χρεαίττονα, χατὰ δὲ τὸν ϑατέρου τὴν χείρονα " μηδέποτε μὲν ἔξω γιγνομένη πάσης 
ἁρμονίας (ἐχπεσεῖται γὰρ ἂν καὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐν ἁρμονιχοῖς δφεστώσης 
λόγοις), χρείττονα δὲ ἁρμονίαν ὅμως δεχομένη χαὶ χείρονα καὶ ἀριϑμὸν ἄλλον 
μὲν ἐχείνης, ἄλλον δὲ ταύτης προβάλλουσα. καϑάπερ οὖν τὸν τῶν ϑείων πε- 
ριόδων ἀριϑμὸν οὐχὶ πλῆϑος ἐννοοῦμεν (ἀπεριήγητον γὰρ ἦν), ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 
ποιότητος τέλειον αὐτὸν λέγομεν, ὡς τελεσιουργόν, οὕτω δὴ καὶ τὸν τῆς ἀν- 
ϑρωπείας χἂν διττὸν ποιῶμεν, μὴ κατὰ τὸ ποσὸν αὐτὸν νοήσωμεν, ἀλλὰ χατὰ 
τὸ εἶδος τῆς ζωῆς τέλειον χαὶ ἀτελῇ, ταὐτοποιὸν καὶ ἑτεροποιόν, ἐπιστρεπτι- 
χὸν χαὶ γενεσιουργόν. ἣ μέν γε μυριάς, ἥτις ἐστὶν ἁρμονία χρείττων, ἐχ τῆς 
τριωδουμένης γενομένη μονάδος ἐπιστραφείσης εἰς ἑαυτήν, ἀποχαταστατιχή τίς 
ἐστιν χαὶ τελεσιουργὸς τῆς ψυχῆς, ἐπανάγουσα πεσοῦσαν εἰς τὴν οἴχησιν πάλιν 
ὅϑεν ἥκει δεῦρο, χαϑάπερ φησὶν ὁ ἐν Φαίδρῳ Σωχράτης [Ρ. 2348]. ἣ 
μὲν γὰρ μονὰς Δίιός ἐστι, μονοειδῶς πᾶν περιέχουσα τὸ πᾶν᾽ ἢ δὲ δεχὰς 
Διονυσιακή (τίχτει γοῦν αὐτὸν ἐννεάμηνον ὁ πατὴρ πάσης ἀποχαταστάσεως αἵ- 
τιον) " ἢ δὲ ὁχατοντὰς αὐταῖς προσήχει ταῖς ψυχαῖς, γεννηϑείσαις ἐχ τῆς δε- 
χάδος εἰς ἑαυτὴν εἰσιούσης. εἰ δὲ βούλει χαὶ ἢ μὲν μονὰς ἑνοειδὴς οὕτω τῆς 
πάντων ἀρχῆς ἐστιν αἰτία. ἢ δὲ δεχὰς τῆς νοερᾶς οὐσίας», ἥτις εἰς ἑαυτὴν 
στραφεῖσα μετὰ τὴν πρόοδόν ἐστιν δεχάς: ἢ δὲ ἑχατοντὰς ψυχιχὴ λοιπὸν ὡς 
τριωδουμένη μονὰς χαὶ ἐξ ἀμφοῖν οὖσα" στραφεῖσα οὖν εἰς ἑαυτὴν ὑφίστησιν 
αὕτη ζωὴν αὐτενεργήτως ἀποχαταστατιχὴν εἰς τὴν ἀρχήν, καὶ διὰ τοῦτο ἡ 
μυριὰς ἀποχαταστατιχὴ ψυχῆς ἐστιν. ὁ δὲ ἑχάτερος ἀριϑμὸς ὃ ἐχ τῆς ἐχα- 
τοντάδος ἐπὶ τὸν πέντε χαὶ ἑβδομήχοντα γεγονὼς ἐνέργειά τίς ἐστιν χαὶ αὐτὸς 
ψυχῆς (μένει γὰρ ἣ τριωδουμένη μονάς), ἀλλ᾽ ἐχπεσοσης εἰς τὸ χεῖρον, εἰς 
ἑαυτὴν δὲ συννεῦσαι μὴ δυνηϑείσης. λείπων γάρ ἐστιν ἐχεῖνας τῷ ἀπὸ τῆς 
πεντάδος ἢ, ἣν ἱερὰν διχαιοσύνης οἱ Πυϑαγόρειοί φασιν ἐλλείπων οὖν τῷ 
τῆς αὐτοπραγίας εἴδει τῆς εἰς γένεσιν ἐξελθούσης ζωῆς ἐστιν εἰχών " ἣν ὃ ϑατέρου 
χύχλος προβάλλων γενεσιουργὸν ἀποτελεῖ τὴν ὅλην ἡμῶν περίοδον ἀντὶ νοερᾶς, 
χαὶ ἀλλοτριοπραγοῦσαν ἀντὶ τῆς ἐπιστρεφούσης εἰς ἑαυτήν. τοῦ τοίνυν ἀριϑ- 
μοῦ τῆς ἀνθρωπείας περιόδου δυοειδοῦς ὄντος, κατά τε τὴν εἱμαρμένην ποίη- 
σιν καὶ χατὰ ........Ὁτὐ νον νιν ν δεῖ τὸν καιρὸν παραλαβὼν γενέσεών 
ἐστιν διττῶν. οἱστιχός, τῶν ἀμεινόνων χαὶ τῶν χειρόνων χαὶ τὰς σορμίξεις ἐ ἐν 
τοῖς χα. ..... σιν πρῶτος ϑεὸς τῶν χαϊρῶν ἐστιν. 

ΙΗ. Ὅτι Κρόνιος πρὸς τοὺς διαφθείροντας τὸν χόσμον ἱστάμενος χαὶ 

Ἢ σχόλ. ἀπὸ τῆς πεντάδος τὸ ΚῈ, φησίν. τὰ γὰρ Ἐ' ἐφ᾽ ἑαυτὰ ΚΕ ποιεῖ. 

1 τιοινομένην Η ἃ 2. ἐκπέσοι πιαϊδέ ὕὕδεπεν ἢ 38. "δεχομένην Η ἢ 11 "οἴχησιν) 
ἐστη ἵν (σ0) Η, απ στάσιν ἢ 19 πάντῃ περιέχουσα ὕὕύδοενγ 14 ἐνεάμηνον Η ἢ 1 ἑκχον- 

Η (ἑάσηι 18) ἢ 16 δεὶσιούσαις ΤΗ͂, νενούσης πιαϊδέ ὕὕδομον ἢ 171 οὐσίας ἴὕεοηον) αἰτίας 

(ο΄. Ῥγοοῖιιδ 7514. ἐλδοὶ. ο. 20, Τλοοί. Ῥ͵αΐ. ἸΥ 106 ». 214); λίαξεμῃῃ ποίαυϊέ ἑάσηι οαρίοη- 
ἄμηι 7676 ογδίδ προελθοῦσα δυοειδῶς ἀπὸ τῆς μονάδος (οἷ. ». 38, 85) 19 ἀμφίστησιν ΠΩ͂, 
ΟΥ̓. ἴὐεοηον ἢ 20 καὶ οὖν διὰ Η͂ »γ. ἢ 22 "τὸν] τὸ Η ἢ 25 Πυϑατόριοι ΠΩ. (. Ῥγοοῖωε 
ἕη Ἡδσδιοά, ὁ}. υ. 800 ; δολοὶ, ἐπ Αὐίϑδίοξοϊἑδ πιοίαρλ. ». 8415 δ, 010, ϑδυγίαῃ. ρ. 8925 11. 
9005 27 45. Νιοοπιαολμδ αρ. Ῥδοί. δίδὶ. ». 1445 32, ]απιδίῥολιδ ἰλοοίοσ. αγεξδηη. ρ». 28. |} 
80 φωρρὶ, καὶ κατὰ [τὴν τῶν ψυχῶν κίνησιν, ὁ τῶν γάμων ἀεὶ τὸν καιρὸν παραλαβὼν) ζύδοηον 
Ῥγοροπῖξ ἐχεῖνος, καϑ' ὃν τῶν γάμω]ν δεῖ τὸν χαιρὸν παραλαβεῖν ἢ 82 ἰοσμδ οογγωρέμδ 
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τοὺς γενητὸν ἀκούοντας ὡς τοῖς φϑαρτοῖς οἰχεῖον, ᾿ἄϑλιοι᾽, φησίν, “καὶ τὰς 
ἐναντίας δυνάμεις τῷ πυρὶ μὴ ἱστορήσαντες ἀξιομάχους οὔσας᾽. χαὶ ἔτι ὅτι οὐ 
πάντα φϑείρει τὸ πῦρ᾽ οὔχουν τὰ λίνα τὰ ἐχ τῆς λίθου τῆς Καρυστίας. καὶ 
ὅτι τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ᾽ ἡμῖν πολέμιον" οὐ καταφέρεται γὰρ χεραυνὸς εἰς 
οἰχίαν ἐν ἢ πῦρ ἐστιν, οὐδὲ ἔνϑα δέρμα ἀνάκειται φώχης ᾿ σχολῇ ἄρα τὰ ἄλλα 
φϑείρει τὸ πῦρ, φεῦγον τὴν ϑάλασσαν ἐν ἦ αἱ φῶχαι. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ δάφνην 
φέρεται χεραυνός διὸ καὶ ὃ μῦϑος τὸν Ἀπόλλω λέγει φεύγειν τὴν Δάφνην. 

Ιθ. Ὅτι Κρόνιος τὰς δύο ἁρμονίας [Ρ. 5405] ἀχούδι χατὰ μὲν τὸ. 
ἄρρεν τὸν μύρια, χατὰ δὲ τὸ ϑῆλυ τὸν ΖΦ καὶ φησίν, ὅτι δεῖ χαὶ τὸ ἄρρεν 
τῷ ϑήλει συζεύγνυσθαι χατὰ τὸν τούτων λόγον καὶ τὴν ψυχὴν τῷ σώματι ΄ καὶ 
γὰρ τούτων λόγος ἄρρενος πρὸς ϑῆλυ " χαὶ ἢ ἐμμελὴς τούτων κἀχείνων σύνοδος 
(ἐμμελὴς δὲ ὡς κατὰ λόγον οὖσα μουσιχόν) εὐγονίαν ποιεῖ, ἣ δὲ ἐχμελὴς ἀφο- 
ρίαν καὶ παῖδας ἀμούσους. 

Κ. Ὅτι Δημήτριος ὃ γεωμέτρης μέν, Πορφυρίου δὲ διδάσχαλος, 
εἰς τὴν σύζευξιν τῶν ὁμοίων ἀνάγει πάντα, καὶ ἐκ τῶν ἀριϑμῶν δείχνυσϑαί 
φησιν, ὅτι χαὶ ἐν τῇ φύσει χατὰ τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων χρατεῖ τὸ χεῖρον. καὶ 
Ἱὰρ τίχτουσι περιττοὺς οἱ περιττοί, καὶ οἱ χείρους ἐναντίους. αἴτιοι γὰρ « « « 

ἢ Ἐπ ΜῈ ἢ ἀκ ἣῈ 

τῆς πεμπάδος ἀριϑμὸν συζυγοῦσάν ποτε ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν περίοδον. 
προσλήψει γὰρ χείρονος ζωῆς ἢ περίοδος αὕτη γίνεται πρόσεστι γὰρ καὶ αὐτᾷ 
τῷ ἀριϑμῷ τῷ. τῆς τοιαύτης ζωῆς τῆς τῇ γενέσει συμφύλου καὶ τὸ ἐχ δυεῖν 
εἶναι, τοῦ μὲν χυχλιχοῦ, τοῦ δὲ ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν Ἢ" διότι δὴ καὶ τὸ ἄλο- 
1οὸν ἔχει κατ᾽ οὐσίαν τὸ μὲν ἄμεινον. χαὶ ταυτότητι συγγενές, τὸ δὲ χεῖρον 
χαὶ ἑτερότητι φίλον. καίτοι χαὶ ἐπὶ τῆς ἑχατοντάδος ἦν τὸ μὲν εἶδος χυβιχόν, 
τὸ δὲ ἐξ ἀνομοίων ἄλλως ἦν τετραγωνιχὸν ἀπὸ τῆς πρωτίστης τὸν τέλειον δει- 
ξάσης, καὶ ἐξ ἀμφοῖν ἐποίει τὸν τετραγωνιχόν διότι χαὶ τὸ ἕτερον ἐπὶ τοῦ 
λογικοῦ πρὸς ταὐτὸ συμφυόμενον εἰς μίαν ὁμοιότητα πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσαν 
χατήντα, μὴ ἐχβαίνουσαν τὴν τοῖς ἀσωμάτοις οἰχείαν φύσιν " τὸ δὲ ἐν τῷ ἀλόγῳ 
ἕτερον χαὶ τὸ ταὐτὸν τὸ ἐν αὐτῷ περιῆγεν εἰς τὴν τοῦ ὅλου πρὸς ἑαυτὸ 
ἀνομοιότητα, πρέπουσαν ταῖς γενεσιουργοῖς δυνάμεσιν. οἰχεία γὰρ τοῖς μὲν 
χαϑαρῶς ἀσωμάτοις ἢ ὁμοιότης, τοῖς δὲ σωμάτων ἀχωρίστοις ὕ ἀνομοιύτης. 
χαὶ γὰρ ὅπου μὲν ὃ χύβος ὑπερβάλλει τὸν μὴ χύβον, ὡς τὸ ταὐτὸν ἐν τοῖς 
ἀσωμάτοις, ὅπου δὲ ὃ μὴ χύβος τὸν χύβον, ὡς τὸ ἕτερον ἐν τοῖς σωματιχοῖς. 
χαὶ συνάδει πάντα ἀλλήλοις. --- 

ἢ ΚΖ καὶ ΜΗ 

1 γενητὸν] ἀγερων 57 »». ἢ "ἄϑλιοι] ἀίδιοι Η, ἠλίθιοι ὕὕδονον ἢ 38 οὐκ οὖν Η »». | 
Καρυστίας] «Γ΄. δέγαδο Χ γ». 446. Ρ]ωξαγοῖ. 46 ἀἄ67. ογαο. ». 101. Ῥαωμδαη. 1.326, Ἰ. Δροϊϊοη. 
λέδέ. ηεἰγαῦ. 86  ὅ "φώκης) φώχησις Η ἢ 9 "καὶ τὸ] κατὰ τὸ ΗΕ ἢ 11 λόγος (ὡς) ἄρρενος 
Ὅδοηον ἢ ἢ] ὁ 345 ' 11 ροδέ αἴτιοι γὰρ γοἴέφια ραγδ ρασίπαο εἐ 7. 18:----28τ δογίρέωμγα υα- 
οαπέ: ἀεδυηέ οαρίξίδ χ' τλαῖονῦ ραγ8 εἰ ΘαΡ». χα' ---λς΄ ἑη. ἃ 19 πεμπτάδος Η [|| συζυγεῖσαι 
Ἡ ρ»ν. ἢ »οδὲ ποτὲ ἐξέωεγα ἱπατοαΐων 4 ζεγα {έξ. ἐν. Η ἃ 20 προσλήφει {δον "] προλήψει Η! 
28 ἐχβαίνουσα ΠΥ, ον». ὕὕδονευ ἢ 4198 περιήγαγεν Η, ΟΥ̓. ὕὕδοηεν ἃ 88 ἘΖ καὶ ΜΗ ὁ 
παν. Ἡ. " Τύιοομάωηι ἐγαΐ δολοϊξαδίαο ΚῈ, »γο ΚΖ (ς΄. ϑινιρϊκοίμθ ἐπ Ανίδίοῖ. ρὲνδ. 1 
». ὅ9, ὅ ὁῳ. 1)έο15), πεοὶ ζογίο πυβιχοῦ ἰορφίξ᾽ ἴύδοηον 

φῳ.«ϑ, 0 
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ΛΖ. Ἑἰ ἔστιν ὃ ἀριθμὸς οὗτος καὶ ἐν τῷ παντὶ δηλούμενος καὶ ὑπὸ τῶν 
ἐν αὐτῷ σχηματισμῶν καὶ χινήσεων ἰσυναποτελούμενος, τῶν ὅλων προηγουμένων 
ἀεὶ τῶν μερῶν (εἴρηται δὲ τοῦτο πρότερον, ὅτι χαὲ ἐν ταῖς μερικαῖς ἐστι φυ- 
χαῖς συνουσιωμένος --- ζῶσι γὰρ κατ᾽ αὐτόν ---- καὶ ἐν τῷ παντὶ τῷ τὰς περι- 
ὀδσυς ἐπάγοντι τῆς δεὐγονίας καὶ δυσγονίας, ὥσπερ καὶ τῶν βίων ὅχαστος, 
οἷον ὃ φιλόσοφος, χαὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐταῖς καὶ ἐν τῇ τοιᾷδα διασχηματίσει 
τοῦ ὅλου, χαὶ ἕκαστος τῶν ὅλων) ᾿ εἰ δ᾽ οὖν ἔστι χαὶ ἐν τῷ χόσμῳ καὶ τὸν 
διττὸν ἀριϑμὸν δρᾶν τὸν κύριον τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων, δεῖ 
τοὺς ἄρχοντας εἰς τὸ πᾶν δρῶντας τεχμαίρεσϑαι διὰ τῶν φαινομένων ἐν ταῖς 
τῶν γάμων συνέρξεσι, τίς τάξις χοσμιχὴ τῆς ἀμείνονος οἱἰστιχὴ ζωῆς καὶ τίς 
τῆς χείρονος, ὧν ἡ εἱμαρμένη περιέχουσα τοὺς ἀριϑμοὺς διὰ τῶν ἐμφανῶν 
κινήσεων δηλοῖ τὰς διαφοράς, εἴτε σημείων ὄντων τούτων τῶν ἐσομένων μόνον, 
εἴτε χαὶ συναποτελούντων αὐτὰ ταῖς ψυχαῖς, διότι τὰ μέρη μετὰ τῶν ὅλων ᾿ 
ποιεῖ ᾿ διαφέρει γὰρ οὐδὲν ταῦτα πρὸς τὸ παρόν" ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον ἀναγ- 
καῖον τὸ [τοὺς ἄρχοντας διορατιχοὺς εἶναι τῶν σπορίμων ὡρῶν, εἰ τοῖς ἀμεί- 
νοσιν ἀριϑμοῖς ἢ τοῖς χείροσι πλεονάζουσι, τοὺς τῶν συνέρξεων χυρίους. ἔὅπε- 
σθαι γὰρ ταῖς μὲν σπορίμαις τοῦ χόσμου διασχηματίσεσι τὰς ἐν ταῖς ἐχτροπαῖς 
διασχηματίσεις͵ ταύταις δὲ τὰς βιότητας τῶν τιχτομένων ἢ ἀμείνους ἢ χεί- 
ρους γιγνομένας (καὶ ἢ ὁμοίας) ταῖς τῶν γεννησαμένων ἢ ἀνομοίας οὕτως, ὥστε 
καὶ τὴν πολιτείαν μεταβάλλειν. οὐ γὰρ πᾶσα ἀνομοιότης ἐξίστησι τῆς ἀμείνονος 
ζωῆῇς (ἀδύνατον μὲν γὰρ μὴ εἶναί τινα διαφέρουσαν διάϑεσιν), ἀλλ᾽ ἥτις ἂν 
παμπόλλην ἔχῃ τὴν ἐξαλλαγήν. ἐπεὶ χαὶ ἕν ἁνὲ φύονται τοῖς πατράσιν ὡς 
ἐπίπαν οἱ παῖδες ὅμοιοι, μετά τινος καὶ ἀνομοιότητος ᾿ ἀλλ᾽ ὅταν πάμπαν ἀνό-- 
μοῖοι γένωνται, τότε τὴν τοῦ γένους ἐξαλλάττουσιν ἰδιότητα, καὶ γέγνον-- 
ται ἀπὸ φιλοσόφου γένους ἀφιλόσοφοέ τινες, καὶ ἀπὸ ϑεοσεβοῦς ἀνίεροι, 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. ὃ καὶ αὐτὸς εἰδὼς ἔλεγεν, ὅτι γίγνονταί τινες 
ὑπόχαλχοι καὶ ἐν τῷ χρυσῷ γένει [ΠΙ| Ἀ. 416}]. τοῦτο δὲ οὐκ ἀρχεῖ τὸ ἕνα 
τινὰ γενέσθαι τοιοῦτον εἰς τὸ παρασχεῖν αἰτίαν τῇ πολιτείᾳ τῆς λύσεως ὅταν 
δὲ πολλοί, καὶ μηδεὶς τῶν τῷ χρυσῷ γένει προσηχόντων, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς 
παραλλάξεως παρὰ τὴν τῆς σπορᾶς διαμαρτίαν (ἣν ἁμαρτίαν εἰχὸς ἁμαρτεῖν 
τοὺς ἄρχοντας ὡς μὴ λογισμῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἰσθήσει χρωμένους εἰς τὴν 
τοῦ καιροῦ τῆς εὐγονίας κατάληψιν), τότε ἤδη ἀναγχαῖον τῆς λύσθως προχατα- 
βληϑῆναι πάντως ἀρχὴν ἅμα τῷ καὶ τὴν περίοδον τῷ παροράματι συνεργεῖν. 
δεῖ τοίνον τοὺς τῶν γάμων χυρίους τὸν χαιρὸν αὐτῶν ϑηρᾶν χατὰ μὲν τὰ 
ἀπλανῇ διά τε τῶν ὡροσχόπων χαὶ τῶν τούτοις παρανατελλόντων ἀστέρων 
τε χαὶ δεχανῶν. χαὶ γὰρ μοῖραι ὡροσχοποῦσαι τὴν ὅλην ἔχουσι τῆς γενέ- 
σβως δύναμιν, ὡς τὰς μὲν ἱερατικὰς ποιεῖν, τὰς δὲ σύνεγγυς αὐτῶν ἐπιρρή- 
του ζωῆς γεννήσεις (χαὶ ταῦτα ἐν ταῖς Χαλδαϊχαῖς σφαίραις [χαὶ αὐτοὶ χαὶ 

1 οαριέ λζ΄ οὐ φμαθ βοφυιίων ἰϑημδ αὐ ποι οοπθηξαξίοηΐδ {7. 24.--.-98) α “δγανγῖο 
δογίρία δυρηξ; γιαθ ἑπμδογία δωριξ Ἠοϊδέθηϊε νπάηπω, ἰξέξογὶ ἐποϊνηαζίδ ἀσηπέμν ἃ ὃ εὐγονείας καὶ 

δυσγονείας Ἡ || 2 καὶ τὸν 585.) κατὰ τὸν Εἴ ἢ 9.4. φ΄. Κεῖρ. Ὺ ». 4605 ἢ [ὅ τοὺς ἄρ- 
χοντας ἀεῖ. ἴδοιεν εἰ ὕὐεθηογ) ἣ Η ἢ 19 καὶ ἢ ὁμοίας ἐὑεϑογὲ οὐηλ Ὀομογο ἢ 21 "ἀδύ-- 
νατον] εἰ δυνατὸν Ἡ [| διϊφέρουσαν ΠΗ ἢ 22 "καὶ ἐν ἑνὶ φύονται (χαὶ ἐμφύονταις »».) Η ἢ} 
26 ὡσταῦτως ΤΥ ρ». 84 "τὰ] τὴν ΗΕ ἢ 317 αὐτῶν) ἑκάστων τποἶδέ ὕὕδομοῦ ἢ 38 4. ἴο- 
εἰρη γοδριοῖέ σι αὐ Οἵἷο. δ γερ. 1 14 (Οἴαδδ. αὐοί. 1 ». 44 η. 8) 
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Αἰγύπτιοι] καὶ Αἰγυπτίαις, ἀφ᾽ ὧν καὶ χρίνουσιν οἱ παλαιοὶ τίς ὁ βίος ἔσται τῶν εἰς 
τὴν γένεσιν παριουσῶν ψυχῶν, ἐχείνων ὡροσχοπουσῶν ὡς περὶ τοῦ βίου, οἷον ἐχ 
τῶν σχημάτων χαὶ τῶν παρανατολῶν καὶ τῆς των ἀστέρων ἰδίοτητος τῶν πρὸς τὴν 
ὡροσχοποῦσαν μοῖραν συσχηματιζομένων) " χαὶ αἱ τῶν παρανατελλόντων δυνά- 
μεῖς παμπόλλην παρέχονται δύναμεν εἴς τε εὐγονίαν καὶ δυσγονίαν" εἰσὶ 
γὰρ δὴ κχαὶ τούτων αἵ μὲν ἀγαθαὶ χαὶ προξενοῦσαι πᾶσαν εὔροιαν ἐν ταῖς 
γενέσεσιν, αἵ δὲ χαχοποιοὲ χαὶ τῶν ἐναντίων ἀπορροίας χκαταπέμπουσαι τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτῶν δυναστευομένοις. ἃ δὴ καὶ οἱ ἀστεροσχόποι χατιδόντες διορίζουσι, 
τίνα μὲν τῶν ἄστρων ἀστέρας ἔχει πάντας ἀγαϑοποιούς, τίνα δὲ κακωτιχούς, 
τίνα δὲ συναμφοτέρους“ ὧν τὰς ἀπορροίας χρὴ νομίζειν, διαφερόντως μὲν ἐν 
τῷ παρανατέλλειν, πάντως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χέντρων, οἷον ἐν τῷ συμ- 
μεσουρανεῖν ἢ συγχαταδύεσθαι, πλείστην ποιεῖν ἔν τε ταῖς σπορίμοις ὥραις 
χαὶ ταῖς ἀποχυητιχαῖς ἐξαλλαγήν. μετὰ δὲ τὰς τῶν ἀπλανῶν χαταγοήσεις τὰς 
τῶν πλανωμένων ἄὄσται δέον ἐν ταῖς σπορίμαις ὥραις χατανοεῖν κινήσεις, καὶ 
δρᾶν τίνες οἱ δυνάμενοι χαὶ τίνες οἱ δυναστευόμενοι" κατὰ τοὺς εἰρημένους 
ἀριϑμούς, καὶ τῶν μὲν ἀγαθοποιῶν δυναμένων, δυναστευομένων δὲ τῶν ἐναν- 
τίων ποιεῖσϑαι τὴν ἐχλογήν, ἀνάπαλιν δὲ ἐχόντων μηδαμῶς. ἔτι δὲ, τίνες 
οἱ δμοιοῦντες σχηματισμοὲ καὶ τίνας οἱ ἀνομοιοῦντες. καὶ γὰρ τῶν σχημάτων 
τὰ μέν ἐστι σύμφωνα καὶ διὰ τοῦτο ὁμοιοῦντα χαλεῖται, τὰ δὲ ἀσύμφωνα καὶ 
διὰ τοῦτο ἀνομοιοῦντα " τὰ μὲν γὰρ τρίγωνα σύμφωνα, τὰ δὲ τετράγωνα ἀσύμ- 
φωνα. δεῖ τοίνυν τὰ ὁμοιοῦντα τῶν ἀγαϑοποιῶν ἐχλέγεσϑαι πρός τε τὴν σπο- 
ρίμην ὥραν καὶ πρὸς ἀλλήλους. ἔτι δὲ τὰς αὐξήσεις καὶ μειώσεις παρατηρεῖν 
χατὰ τοὺς αὔξοντας χαὶ φϑίνοντας ἀριϑμούς ἐπὶ μὲν σελήνης ὡς αὐξούσης 
μάλιστα τὰς γεννήσεις ἐν ταῖς αὐξητικχαῖς ἡμέραις καὶ τοῖς αὐξητικοῖς 
ἀριϑμοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν πλανωμένων τὰς προσϑέσεις καὶ ἀφαιρέσεις σχοποῦν-- 
τας᾽ Ὅσα γὰρ προστιϑέντες οἱ ἀγαϑοποιοὶ παρέχουσιν ἐν ταῖς ἀφαιρέσεσι φϑεί- 
ρουσιν" ἐπὶ δὲ ἡλίου τὰς τοῦ φωτὸς ἐπιδύσεις ἀντὲ τῶν ἐναντίων" ἐπὶ γὰρ τὸ 
μεσημβρινὸν ἰὼν προστίθησι τῷ φωτί, καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πορευόμενος 
ἐπὶ δύσιν ἐλαττοῖ τὴν τοῦ φωτὸς δύναμιν᾽ χατ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ ζῳογόνον χέντρον 
ἱστάμενος τὸ μεσημβρινὸν τὴν ἀχμὴν ἐπιδείχνυται τῶν φωτισμῶν. χαὶ οὐ τοῦτο 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡμιχυχλίων τοῦ ζῳοφόρου χύχλου δεῖ τὰς διαφορὰς δρᾶν 
χαὶ ὡς τὸ μὲν αὐξητιχόν ἐστε τῆς γενέσεως, τὸ ἀπὸ αἰγόχερω, τὸ δὲ μειω- 
τικόν, τὸ ἀπὸ χαρχίνου" καὶ γὰρ ἐν ἐχείνῳ μὲν ἐπιδίδωσι τὸ φῶς, ἐν τούτῳ 
δὲ ἐλασσοῦται. καὶ ὃ ὅλος ἐνιαυσιαῖος χύχλος διύρηται εἰς αὔξησιν καὶ μείω- 
σιν διὸ χαὶ ὃ μηνιαῖος τῆς σελήνης κύχλος ἐνειχονίζεσϑαι λέγεται τὸν ἐνιαύσιον 

Ἢ ὃ οἱ ἀσιρολόγοι καϑυπερτερεῖν ἢ καϑυπερτερεῖσϑαι λέγουσιν. 

1 κατ Αἰγυπτίας »γο χαὶ Αἰγυπτίαις ὕὕδομονγ, φωΐ τπὍυογδα καὶ ταῦτα --- κατ᾿ Αἰγυπ- 
τίας μέ σίοδδονια δολοϊἑαδέας δοοϊτέ. ΑΠλὲ ὑογδα χαὶ αὐτοὶ (ὁ Χαλδαῖοι οογγωρέωη)) καὶ 

Αἰγύπτιοι δας ποία πιαγρσίπαϊὲ ἐπέγεδα υἱάοηέμ ἢ 2. Ῥὼς περὶ] ὥσπερ ΠΗ ἢ οῖον] ποῖον 
Ἢ 1 4 παρανατελόντων Η 6 εὔροιαν) ς΄ «Ῥίαξ. ἰοσφ. ὙἹΙἹ ». 1840, Ὑ ». Ἰ40ὰ 
12 συγχαταδύσεσϑαι Η ἢ 18 "ἀποχυητικαῖς) ἀποιηφτιχαῖς Ι΄ ἢ 17 6ἐ 22 ἔτι ζὕ96η67) 
ἔστι Ἡ ἢ 2428 φθινῦντας ἢ 24 Ἱενέσεις ὕσδομον (67. υ- 32) ἃ 4145 "σκοποῦντες Τα 
.20 φθείρουσιν 7865.) φϑίνουον Ἡ ἢ 86 οὗ (δἰ) οἱ ---- λέγουσιν “ποία πιαγσίπἶϑ ἴῃ ἈΜΙδ᾽ 
Ἡοἰεέοη 8 . . . 
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τοῦ ἡλίου δρόμον᾽ καὶ ὅ γε Ὀρφεὺς ἐν τῷ μηνὶ τρέπειν αὐτὴν φησίν, ὅπερ 
ἥλιος ἐν ἐνιαυτῷ, τὸ ἀνάλογον ἐπ’ ἀμφοῖν ϑεώμενος. κρατεῖ δὲ χαὶ παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις λόγος, ὅτι τῶν πέντε πλανητῶν ἕχαστος ἐν ταῖς σποραῖς καχωϑεὶς 
φϑείρει τὰ σπέρματα ᾿ χαὶ ὁ μὲν Κρόνος ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ τῆς συλλήψεως, 
ὃ δὲ Ζεὺς ἐν ἑξήχοντα ἡμέραις, ὃ δὲ Ἄρης (ἐν) ἐνενήχοντα, ἣ δὲ Ἀφροδίτη 
ἐν εἴχοσι χαὶ ὁχατόν. οὕτω δὲ καὶ Σελήνη χαχωϑεῖσα ὁμοίως τῷ Κρόνῳ εἰς 
τὴν προὐποχειμένην φύσιν ἀναλύεε τὰ ἔμβρυα. μόνος δὲ “Ἥλιος συγχροτεῖ τὴν 
σύστασιν αὐτῶν, καὶ συνεργὰ ποιεῖ πρὸς τὴν γένεσιν, ὡς ἂν καὶ τὰς πάντων 
ἔχων δυνάμεις. καὶ γὰρ τῶν μὲν ὑπὲρ αὐτὸν τριῶν αἱ προσθαφαιρέσεις γί- 
γονται χατὰ τὰ πρὸς αὐτὸν τρίγωνα" διότι τὸ μὲν τρίγωνον ἀρχὴ γενέσεώς 
ἐστιν, ἧς ὃ Ἥλιος δεσπότης τῶν δὲ τριῶν ὃ μὲν συγχρίσεως αἴτιος, ὃ δὲ δια- 
χρίσεως, ὁ δὲ τῆς ἀμφοτέρων συμμετρίας ᾿ τῶν δὲ μετ᾽ αὐτὸν οἵ μὲν δορυ- 
φοροῦσιν αὐτόν, ἣ δὲ χορδύει περὶ αὐτόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ χινουμένη καὶ ἐπ᾽ αὐτόν. 
οἱ δὲ περὶ Πετόσειριν Αἰγύπτιοι χαὶ Ζωροάσετρη ς διατείνονται, καὶ Πτολε - 
μαῖος ἀρέσχεται, τὴν μὲν σπορίμην ὥραν γίνεσϑαι εἰς σελήνης τόπον τὸν ἐν 
ταῖς ἀποχυήσεσι, τὴν δὲ σπορίμην σελήνην εἰς τὴν ὥραν τῆς ἐχτέξεως. εἰ δὲ τοῦτ᾽ 
ἁληϑές, εἰδότας τὴν σπορίμην σελήνην δυνατὸν γιγνώσχειν χαὶ τὴν ὥραν τῆς 
ἀποχυήσδως χαὶ ἔμπαλιν ταῦτα δὲ γιγνώσχοντας χρὴ σχοπεῖν, εἰ ἑπτάμηνον 
τὸ τεχϑησόμενον ἢ ἐννεάμηνον, χαὶ ποσαχῶς χαὶ πῶς ὁχάτερα τίχτεται, χαὶ 
οὕτως προσεγννοεῖν τὰς γενέσεις τῶν σπειρομένων. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐννεαμήνων 
γίγνονται αἱ σποραὶ ἐν τῷ εὐωνύμῳ τετραγώνῳ τοῦ τῆς ἀποχυήσεως ἡλίου 
(ἐκεῖ γὰρ ὄντος αὐτοῦ γέγονεν ἢ σπορά), ἐπὶ δὲ τῶν ἑπταμήνων ἐν τῷ δια- 
μέτρῳ. καὶ τὰ μὲν ἐννεάμηνα τελειοῦται ἐπὶ μὲν τῆς μεγίστης ἀποχυήσεως 
ἡμερῶν ΟΠ καὶ ὡρῶν Ἡ, ἐπὶ δὲ τῆς μέσης ἡμερῶν ΟΟΓ καὶ ὡρῶν Ἦ, ἐπὶ 
δὲ τῆς ἐλαχίστης ἡμερῶν. ΝΗ ὡρῶν Η- τὰ δὲ ἑπτάμηνα τελειοῦται ἐπὶ μὲν 
τῆς μεγίστης ἡμερῶν οἰς ὡρῶν Ἡ, ἐπὶ δὲ τῆς μέσης (ἡμερῶν) ῬΟΑ ὡρῶν 
Η, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλαχίστης ἡμερῶν ΡΌς ὡρῶν Η. λαβόντες οὖν τὴν σπορίμην 
ὥραν ἀπὸ ταύτης εὑρίσκουσι, ποῖα ἐννεάμηνα καὶ ποῖα ἑπτάμηνα, πάλιν οὕτω" 
σχοπήσαντες τὴν σπορίμην ἡμέραν καὶ τὴν πρὸ αὐτῆς σύνοδον χαὶ τὰς μεταξὺ 
μοίρας λαβόντες σὸν τῷ τρίτῳ μέρει αὐτῶν ἐχβάλλουσιν ἀπὸ τῆς προγενομένης 
συνόδου τῆς σπορᾶς" καὶ ἐὰν ὑπερπέσῃ ὃ ἀριϑμὸς τὴν ἡμέραν τῆς συνόδου 
τῆς γιγνομένης μετὰ τὴν σποράν, φασὶν ἑπταμηνιαίαν τὴν γένεσιν, ἐὰν δὲ εὑ- 
ρεϑῇ ἐλάσσων, ἐννεαμηνιαίαν. οἷον εἰ μεταξὺ τῆς προγενομένης συνόδου τῆς 

᾿ ὥρας, καϑ᾽ ἣν ἣ σπορά, καὶ αὐτῆς τῆς σπορίμης ὥρας εἶεν μοῖραι τριάχοντα, 
88 ληπτέον ταύτας χαὶ τὸ τρίτον αὐτῶν, ὥστ᾽ εἶναι τεσσαράχοντα" ταύτας τὰς 

μοίρας ὡς ἡμέρας ἔχβαλλε ἀπὸ τῆς προγενομένης συνόδου ἐπεὶ οὖν ὑπερ- 
βάλλουσι τὴν μετὰ τὴν σπορὰν σύνοδον, ἑπτάμηνον ἔσται τὸ τεχϑησόμενον. εἰ 
δὲ λάβοις ἐλάττους μοίρας, οἷον δεχαπέντε χαὶ τὸ τρίτον, καὶ ἐχβάλοις ὡς 

1 Τγοοΐμδ ὅι 7. ». 2505 (Τοδοοῖ «σϊαορλαηιὶ ρ. 499 5ᾳ.) ὄφρ᾽ ἐν μηνὶ τρέπῃ, 
ὅπερ ἥλιος εἰς ἐνιαυτόν, ὥς φησιν ὁ ϑεολόγος Ι 2 "τὸ] τὰ 7 ἢ δὅ ἐν αὐσιαὶ [ 1 ἀνα- 
λύει τὰ] ἀναλύεται 7 5». ᾿ἰ 14 δᾳφ. Ῥέοϊοηιαδι8 ἐη Οδηξείοσχιο ὃ ὅ1 (εα. Βαεῖὶ, 1δ53) ». 221: 
ς7. δολοῖέα ὁ: ομιορλεΐο εποεγρία (Βαε. 1684) ». 194 ἢ Ζωροάστρην ἩΗ, οοΥΥ. ὕὕϑονον ἢ} 
18 τόπον αη τύπον ἐποογέιη ἑῃ Ἡ ἢ 24 "ἡμέραις ΟΟΓ ! 20 64. ΟΙς -- ῬΟΑ -- ῬΟζΊ 

01 -- 4 -- ΡΌΑ Ζρν.; δονγίδ. ον ἴσδοιονο ΟἿΚς --- ΟἿΆ --- ῬΟς αὐ ΟΚᾺΑ --- Ος --. 
ΡΟΑ͂ ἢ 21 ἡμερῶν αὐδέδὲ ἢ 38 πἐχβάλῃς . 



40 ΠΡΟΚΛΟΥ 

ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προγενομέάνης συνόδου, ἐντὸς πεσεῖται ο ἀριϑμὸς 
τῆς μετὰ τὴν σπορίμην ὥραν ἐσομένης συνόδου ̓  δεῖ οὖν οἴεσθαι ἐννεάμηνον 

τεχϑήσεσϑαι τὸ σπειρόμεγον χατὰ τὴν ὥραν ταύτην. οἵ δὲ λαβόντες τὰς ὥρας, 
τὴν σπορίμην χαὶ τὴν γενέσιον, λαμβάνουσι τὴν πρὸ τῆς σπορίμης ὅ ὥρας σύνοδον, 
χαὶ τὴν ὥραν, καϑ᾽ ἣν γέγονε, καὶ ἐναρμόζουσι τοῦτο τὸ ὀρϑογώνιον τρίγωνον, 
τὴν ὀρϑὴν ἐπὶ τῆς μοίρας τιθέντες χαὶ ἐφ᾽ ἑχάτερα τὴν μὲν τῶν Ὁ μοιρῶν 
ἑστῶσαν, τὴν δὲ τῶν ΡΚ μετ᾽ αὐτήν, καὶ ὀρθὴν (τὴν) τῶν ῬΝ. μετὰ δὲ ταῦτα 
τὴν [πρὸ] τῆς ὡροσκοπούσης μοίρας τῆς γενέσεως ἡμέφας σύνοδον εὗρόν- 
τες σχοποῦσιν εἰς ποίαν ἐμπίπτει τοῦ σπορίμου τριγώνου πλευράν" κχαὶ ἐὰν 
μὲν εἰς τὴν ὑποτείνουσαν, ἐννεαμηνιαῖον λέγουσιν᾽ ἐὰν δὲ εἰς τὴν ὑπτέαν, 
ἑπταμηνιαῖον: ἐὰν δὲ εἰς τὴν ὀρθήν, ἄλογον εἶναι ζῷον ἢ τερατῶδες. σχο- 
ποῦσι δὲ χαὶ τὰς μοίρας τῶν δύο συνόδων, τῆς τε πρὸ τῆς σπορᾶς χαὶ τῆς 
πρὸ τῆς ἐσομένης γενέσεως ᾿ καὶ ἐὰν μὲν εὕρωσι τὴν μίαν ἐπὶ τῆς ὑποτεινούσης 
τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῆς ὑπτίας, ἐννεάμηνον τὴν χύησίν φασιν᾽ ἐὰν δὲ τὴν μὲν 
ἐπὶ τῆς ὑπτίας τὴν δὲ ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς, ἑπτάμηνον᾽ ἐὰν δὲ τὴν μὲν ἐπὶ τῆς 
ὑποτεινούσης τὴν δὲ ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς, ἀλόγου τινὸς ἢ ἀλλοχότου γένεσιν εἶναι. 
χαὶ σύμφωνα ταῦτα τοῖς περὶ τὸ τρίγωνον ἀριϑμοῖς' ἢ μὲν γὰρ ὑποτείνουσα 
χαὶ ἢ ὑπτία Ε καὶ 4΄, ἣ δὲ ὑπτία καὶ ὀρϑὴ ἃ καὶ Τ' ἢ δὲ ὀρϑὴ καὶ ὑπο- 
τείνουσα καὶ Ε᾿ διὸ ἀχεῖναι μὲν χατὰ φύσιν αἱ χυήσεις, ἐξ ἀρτίων οὖσαι καὶ 
περιττῶν, ἣ δὲ τρίτη παρὰ φύσιν, ἐκ δύο οὖσα περιττῶν. 

Μετὰ δὲ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ἐπίσχαεψιν τῆς κατὰ τὴν 
σπορὰν εὐχαιρίας οἱ φύλακες καὶ εἰς τὴν ὑπὸ σελήνην τάξιν δράτωσαν τήν τὲ 
ὅλην καὶ τὴν μεριχήν᾽ τὴν μὲν ὁλην εἰς τὰς περιτροπὰς τῶν ὡρῶν ἀποβλέ- 
ποντες, καὶ τίνες εἰς τὴν γονὴν ἐπιτηδειότεραι, χαὶ κατὰ τὰς τῶν καϑειργνυ- 
μένων κράσεις. χαὶ γὰρ τῶν ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν τὰ μὲν ϑερινῆς δεῖται 
χαταστάσεως εἰς τὸ γόνιμον τῆς οἰχείας φύσεως, τὰ δὲ τῆς ἐναντίας. οἱ δὲ 
γόνοι τῆς φύσεως οἱ πλεῖστοι προέρχονται τοῦ ἔαρος, τὰ δὲ σπέρματα 
τῆς μετοπωρινῆς οὔσης ὥρας κχαταβάλλεται εἰς γῆν. διὸ καί φασι τῶν 
ὡρῶν τὴν μὲν χειμερινὴν εἶναι Κρονίαν, κρύπτουσαν ὑπὸ γῆς τὰ σπέρματα 
χαϑάπερ ἐχεῖνος τὰ ἑαυτοῦ γεννήματα, εἰ βούλει ϑεολογεκῶς λέγειν, καὶ διὰ 
τὴν ψύξιν ἣν ἐνδίδωσι τοῖς γεγνομένοις φυσικῶς τὴν δὲ ἐναντίαν ταύτης, τὴν 
ϑερινήν, ἈΑρεϊχήν, διὰ τὴν ϑέρμην, ἣν παρέχει τοῖς φυσιχοῖς, καὶ διὰ τὴν 
ἑτερότητα τὴν διαχριτικὴν πάντων, ἣν ἢ τῆς ϑερμότητος ἐνειχονίζεται διά- 
χρισις΄ τὴν δὲ ἐαρινὴν Δίίον, ὡς γεννητικὴν καὶ ἐκφαντικὴν τῶν χεχρυμμένων 
λόγων, ὡς χαὶ ὁ Ζεὺς εἰς τὸν πατέρα δρᾷ τὰ γεννήματα αὐτοῦ τὰ κεχρυμμένα 
αὐτὸς εἰς τὸ ἐμφανὲς προάγων τὴν δὲ μετοπωρινὴν ᾿Αφροδίτης - ἐν ταύτῃ 
γὰρ Ὦ χαταβολὴ γίνεται τῶν σπερμάτων εἰς γῆν, τοῦτο δὲ ᾿Αφροδίτης ἔργον 

2 "δεῖν Ζ, ᾿ὶ 8 οἵ δὲ κτλ. Ταδο 6 δεφῃ. υἱξίοδα; 46 Ὁ. ὃ δηφ. υἱά. Ε΄. Ηωϊέδοῦ ἰη ἀχοιγδω 

αὐ ἢ. ἰ. φιοηι ἰη7γα εαλίδονια ἢ 4 "γένεσιν Η ᾿ὶ ὅ τοῦτο] υἱδούων ἥσωεγα ἐπ αγολοίνρο αὐἀ- 
»ἱοία ζωέδδα; ς΄. ». 32, 12. ἢ} 6 ἑχάτεραν Η »». ἢ} 1 τὴν αὐδίά! ἢ ῬΝ Τωϊέοοῦ) ΡΗ Η ἢ 
8 "πρὸ) ...ὄ ΑΓ. ἢ “μοίρας μοίραν Η ἢ "ἡμέραν ΚΙ ἢ 13 ἰοσ. τὴν (μὲν) μίαν 3 ἢ Ε καὶ ἃ 
ἩΙι ἐδ.) Θ καὶ ἃ Η οονν., ΒΗ »υ. ἢ Τὸ ΗἩυλδολ) ς Ἡ ἢ 19 ἀντίων Η͂ ρ». ἢ 21 βγόνοι) 
λόγοι ΑΗ͂ ἢ "πλεῖστον Η [ ἔαρος] ος ἐποογέα 6486 Ἰμάϊοαέ Η ἢ 29 ἐσ. ϑιηιία οἱά. ἀρ. 
Ῥιμίαγοῖ. (6 14. 09. Τοδεοῖ «Ασίαορλ. ». 461 δᾳ. ἢ 30 θεολογικῶς) ς΄. ». 90 ἐπ. οἐ ΖΣοδοοῖ 
αΑσίαορῆ. ». 615 2ᾳ. ἢ 84 τῶν] τῶν δὲ ΠΗ; δὲ ἐχρωη κατέ Ἡοϊδέοηταδ ἰη πιαγσίπα ἢ 86 ἄγων Ἦν». 

οι 



1 

1 

σι 

0 

ὄ 

20 

δ 

90 

9 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ ΠΛΆΤΩΝΟΣ . 41 

τὰ γόνιμα μιγνύναι καὶ εἰς χοινωνίαν ἄγειν τὴν τῆς γενέσεως αἰτίαν (χαὶ διὰ 
ταῦτα ἄρα χαὶ ὃ μῦϑος τὴν Κόρην ἁρπασϑῆναί φησιν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, (τὴν) 
τῆς ζῳογονίας τῶν μερικῶν πάντων προϊσταμένην, προσϑεὶς διότι καὶ ἐν τῇ 
ἱστοποιίᾳ τὸν σχορπίον ὑφαίνουσα, τὸν τὰ μέσα τῆς ὥρας εἰληχότα ταύτης, 
ὑπομείνεια τὴν ἁρπαγήν᾽ χαὶ γὰρ διὰ τὴν μεσότητα χαὶ διὰ τὸ γόνιμον οἰχείως 
ὄχει πρὸς τὴν ζῳογονίαν ὃ σχορπίος, χαί τινες αὐτὸν καὶ ὡσεὶ τότε τῶν σπβρ- 
μάτων σχορπιζομένων ὀνομασϑῆναί φασιν). λοιπὸς δὲ ὁ “Ἑρμῆς χοινὸς πασῶν 
ἐστι τῶν ὡρῶν, τὸν ἕνα λόγον ἐν πάσαις. πρυτανεύων χαὶ τὴν μίαν αὐτῶν χατὰ 
λόγον τάξιν. χαὶ μὴν χαὶ τῶν ἀνέμων οὲ μέν εἶσι γονιμωτέραν ἔχοντες 
δύναμιν, οἱ δὲ αὐχμεῖν ποιοῦσι τὴν γένεσιν" καὶ οἱ μὲν ἀρρένων εἰσὶ 
γόνιμοι πνέοντες ἐν τοῖς σπορίμοις καιροῖς, ὡς ὃ βορρᾶς, οἱ δὲ ϑηλέων, ὥς 
ὁ νότος (καὶ γὰρ ταῦτα τοῖς πρὸ ἡμῶν ἱστορημένα τυγχάνει), πρὸς οὺς δεῖ 
χδὶ αὐτοὺς βλέπειν᾽ ἐπεὶ καὶ τὰς δυσχρασίας ἐχαὶ εὐχρασίας) τῶν ἀέρων 
ἄγονα παρέχεσϑαι τὰ σπέρματα ἢ γόνιμα πεπίστευται, καὶ τελειοῦσϑαι τὰ 
χυισχύμενα ἢ ἀμβλίσκεσϑαι, καὶ ζωὰς φρονιμωτέρας ἢ ἀφρονεστέρας ὑποδέ-- 
χεσϑαι’ διότι τι χαὶ αἱ χράσεις συντελοῦσιν εἰς τὴν τοιάνδε ζωήν, οὐ τῶν 
ψυχῶν εἰς τὰ τοιάδε σώματα εἰσδυομένων, ἀλλὰ χατὰ τὴν οἰχείαν ἀξίαν περι- 
βαλλομένων τὰ σχήματα τῶν μὲν εἰς ἀρετῆς χτῆσιν ὀμποδίζοντα, τῶν δὲ ἀνεμ- 
πόδιστον τὴν ἑαυτῶν χρᾶσιν παρεχόμενα πρὸς τὴν ἐχείνης ἐπιτήδευσιν. ---- τὴν δὲ 
δὴ μερικὴν εἰς τὰς ἰδίας τῶν συζευγνυμένων ἡλικίας δρῶντες καὶ τὰς χράσεις 
ϑερμοτέρας ἢ ψυχροτέρας οὔσας καὶ τὰς ζωὰς δρμητιχωτέρας ἢ ἡσυχαστιχω- 
τέρας" οὐ γὰρ ἐθελήσουσιν ἐχ τῶν μονοβιδῶν ποιεῖσθαι τὴν σύνταξιν, οἷον ἐχ 
τῶν δύο ϑερμοτέρων ἢ ἱτητικωτέρων ἢ ἀμφοτέρων ψυχροτέρων ἢ ἡσυχαστιχω- 
τέρων, ἀλλ᾽ ἐναρμονίως σοζευγνύναι τὰ τὴν μεσότητα παρέξοντα χαὶ ἐν ταῖς 
σωματιχαῖς εὐχρασίαις καὶ ἐν ταῖς ψυχιχαῖς ζωαῖς. πανταχοῦ γὰρ ἀσφαλέ- 
στερον τὸ μέτριον πρὸ τοῦ ἀμέτρου φασίν᾽ ἐπεὶ χαὶ τῶν οὐρανίων τοὺς τῆς 
εὐχρασίας καὶ μετριότητος αἰτίους ἀγαϑουργοὺς εἰώϑασι χαλεῖν ὡς μάλιστα τῆς 
εὐγονίας αἰτίους, τοὺς δὲ τὰ ἕτερα τῶν ἐναντίων χρατύνοντας ἀπηνεστέρους 
εἶναι πρὸς τὴν γένεσιν. Οὕτως εἰς πάντα τὸν κόσμον ὡς φύλακες σχο- 
ποῦντες εὑρήσουσι τὴν τῶν γάμων δὐκαιρίαν, χαὶ μετὰ τούτων ϑυσίας τε 
προσάγοντες τοῖς ϑεοῖς χαὶ προσχαλούμενοι τὴν Πρόνοιαν τοῖς ἱεροῖς ἔργοις 
τὴν ἀπὸ τῶν εἰμαρμένων κενήσεων ποίησιν γνωριοῦσιν ἐπὶ πλέον καὶ δραστι- 
χωτέραν ἀποφανοῦσι τῇ τῆς Προνοίας ἐπιστασίᾳ, χαὶ οὕτω δὴ τὸν ἀριϑμὸν 
τοῦτον ἐνεργὸν ἀποδείξουσιν οὐχ ἐν λόγοις φιλοῖς, ἀλλ᾽ ἐν ἔργοις αὐτὸν ἔχον- 
τες ὄντα δραστήριον, τοὺς τῆς ἀμείνονος ἁρμονίας ἐπιτηροῦντες ἀριϑμοὺς τῶν 
τοῦ χόσμου κενήσεων πρὸ τῶν τῆς χείρονος, ὧν περιέχει μὲν ἣ εἱμαρμένη τὰς 

1. τὸ] ἐδσ. τὸ τὰ ἢ 2 τὴν αὐσίάἑ ἢ 8. μερικῶν) μεριστῶν Ῥγοοίειδ ἰῃ Τίηι. ». 8014, 
Τλεοί. Ῥίαί. ΥἹ 11 ». 811 ἢ διότι ζύδοη67] δὲ ὅτι Η ἢ 4 ἱστοποιίᾳ ΗΖ. (Γ΄. Τοδεοῖ «Αρἱαορλ. 
».ὅδ0 ἢ "σχορπίαν Ἡ ἢ ὅ "οἰκεῖος ἐχεῖ Η ἢ 6 ὡς εἰ (ἐν ) 77 »». ἢ 1΄ Ἑρμῆς κοινὸς) φ΄, 
Τγοοΐωδ ἴπ Τἴη. ". 2ὅ95, ραγαρἦν. ἴῃ) Ῥιοϊεηιαοῖ Τείγαδ. 1 ὅ. 1.24; Ακοη. τη, Τοίγαδ. (Βα. 
1589) ». 11. 20. 28. 42. 18 ἢ 12 ἰστορημένοις ΠΗ͂ »γ». ἃ 138 καὶ εὐκρασίας αὐἀδιὠϊ 14 (7. 
Ῥιαί. Τύνι. ρ. 245, γοοΐωδ ἑ Τίηι. ρ. 80 ἢ 19 τὴν δὲ) οἱώ. ». 80, 28 ἢ 28 ἠτητιχωτέρων 
Ἡ»ρ»ν. ἢ 258 ς΄. ΤῬίαξ. ἰεσσ. ΠῚ». 690. ῃ 21 "καὶ] μὴ Τ, ἢ ὕομον ἢ 28 ἀπεινεστέρους 
Ἡ καὶ 31 προσαγαγεῖν ΕΗ »». 84 "ἀποδείξουσαν Η ἢ 85 δραστήριον) μυστήριον Κ΄ ρ». [| 
᾿ἐπιτηροῦντας (α ἐῥπδοϊίδ ποίαξμμ) Η ἢ 86 χτήσεων Η ργ. 
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ὅλας αἰτίας, ἄλλων δὲ κατ᾽ ἄλλας περιόδους ἐμφαίνει τὰς δυνάμεις διὰ τῶν 
ἀπ᾿ αὐτῆς χινουμένων ἀπλανῶν χαὶ πλανωμένων ὅρων τε χαὶ στοιχείων᾽ ὧν ὃ 
ϑεωρὸς ὥσπερ ἐν γράμμασι γραφομένας ὁρᾷ τὰς τῶν ἀριϑμῶν δυνάμεις, χαὶ 
ὧν εἰσιν οἰστικαὶ διὰ τῆς πρὸς τὸ πᾶν αὐτῶν συμφωνίας. 

ΛΗ. Τὸν περὶ τοῦ ὀρϑογωνίου τριγώνου λόγον ἀπόρρητον, ὃν Νεστόριος 
ὃ ϑεῖος ὄντως, πάππος ὧν Πλουτάρχου τοῦ καϑηγεμόνος ἡμῶν τε καὶ τῶν 
ἡμετέρων διδασχάλων, εἰς φῶς ἐξήγαγε, παρ᾽ αὐτῶν διδαχϑεὶς τῶν χρειττόνων 
ἐχϑήσομαι δειχνύντα ϑείων χαὶ μυστιχῶν ὀνομάτων δυνάμεις" οἷς δεῖ χρῆσϑαι 
χατὰ πᾶσαν μὲν ἐνιαυσιαίαν περίοδον, διαφερόντως δὲ χατὰ τὰς τῶν χυήσεων 
περιφορὰς εἴτε ἑὁπταμήνους εἴτε ἐννεαμήνους κατὰ τὴν σπορίμην ὥραν λη- 
φϑείσας ἕως ἀποχυήσεως, ἐπιχαλούμενον δι᾿ αὐτῶν τοὺς τῶν γονίμων ἀγα-- 
ϑῶν αἰτίους. χρὴ τοίνυν ἐντείνοντα τοῦτο τὸ τρίγωνον, ὡς εἴρηται, τῆς 
ὀρϑῆς γωνίας κατὰ τῆς ὡροσχοπούσης μοίρας ἐγχεντρισϑείσης, καὶ τῆς μὲν 
ὑπτίας ἐν τοῖς ἑπομένοις οὔσης, τῆς δὲ ὀρθῆς ἐν τοῖς ἡγουμένοις, τῆς δὲ ὑποτει- 
νγούσης μέσης ἀμφοῖν, ὁρᾶν (τίνα τὰν τοῖς τε ὑποτεινομένοις ζωδίοις ὑπὸ τῆς ὑπτίας 
χαὶ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀρθὴν ἀποδεδομένα στοιχεῖα χαὶ τοῖς ὑπὸ τὴν ὁρ- 
ϑὴν καὶ τὴν ὑπτίαν, χαὶ ποιεῖν ἔχ τε ἐχείνων τῶν κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν χαὶ 
τὴν ὑπτίαν ἐπὶ τῶν ἐννεαμήνων σεσημειωμένων γενέσεων χαὶ καταληφϑεισῶν 
ἀπὸ τῆς σπορίμης ὥρας χαὶ ἐχ τῶν ἑτέρων (τῶν) χατὰ τὴν ὀρϑὴν χαὶ τὴν ὑπτίαν 
ἐπὶ τῶν ἑπταμήνων ὀνόματα τοῦ τε χυριδύοντος τῆς τῶν ἐννεαμήνων σπορᾶς 
χαὶ τοῦ χυριεύοντος τῆς τῶν ἑπταμήνων, λαμβάνοντα {τὰν στοιχεῖα τῶν ζωδίων 
ὅπου μὲν τῶν κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν χαὶ τὴν ὑπτίαν, ὅπου δὲ τῶν χατὰ τὴν 
ὀρϑὴν καὶ τὴν ὑπτίαν, ὡς διανενέμηται ἐν τῇ ἱερατιχῇ τέχνῃ. ἔσται γὰρ τὸ 
Ὑηγνόμενον ἐκ τούτων χαὶ τῶν οἰχείων τοῖς πλάνησιν, ὡς εἴρηται, τοῦ χυρίου 
τῶν γενέσεων τῶν ἐννεαμήνων χαὶ ἑπταμήνων᾽ δεῖ γὰρ ϑεωρεῖν χαὶ τῶν 
ἀστέρων τῶν τῇ ὥρᾳ τῇ σπορίμῃ συσχηματιζομένων ὁπωσοῦν (ἄμεινον δὲ τῶν 
χατὰ τρίγωνον) χαὶ μάλιστα τῶν ἀγαϑῶν τὰς ἐποχὰς καὶ συμπαραλαμβάνειν 
χαὶ τὰ ἐχείνων στοιχεῖα καὶ συμπλέχειν ἐναρμονίως τοῖς τῶν ζωδίων, τὰ τῶν 
ἀγαϑοποιῶν συνείροντα χαὶ πλείω ταῦτα παραλαμβάνοντα, σπανίως δὲ τὰ τῶν 
ἐναντίων. ἀναλογοῦσι γὰρ σώμασι μὲν τὰ τῶν ζωδίων, ψυχαῖς δὲ τὰ τῶν 
ἀστέρων ταῦτα μὲν γάρ ἐστι φωνήεντα, σύμφωνα δὲ τὰ τῶν ζωδίων σῶμα 
δὲ ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον ζῆν, ψυχὴν δ᾽ ἄνευ σώματος: ὥσπερ χαὶ τὰ μὲν 
σύμφωνα ἐχφωνεῖσθαι χωρὶς τὼν φωνηέντων οὐ πέφυχε, τὰ δὲ φωνήεντα τῶν 
συμφώνων χωρίς. ποῖα δὲ τίσιν οἰχεῖα τῶν ζωδίων ἢ τῶν πλανητῶν, ἐν ἄλλοις 
εἴπομεν, καὶ ὅπως συνδιήρηται.: τὰ μὲν ἑπτὰ φωνήεντα τοῖς ἑπτὰ πλάνησι, τὰ 
δὲ ἑπτὰ καὶ δέχα σύμφωνα τοῖς δώδεχα ζωδίοις. ἐν δ᾽ οὖν ταῖς συμπλοχαῖς 
ἀρκτέον τα ἀπὸ τῶν φωνηέντων, καὶ ἐν μέσοις αὐτὰ τοῖς συμφώνοις ϑετέον, 

2 "ρων τε] ὁρῶντες ΤΙ »γ., ὁρῶντε Η͂ οοΥὟ. ἢ 3. ἔγραφομένους  »γ»., γραφομένοις Η 
607. ἢ 4 "διὰ) χαὶ Η ἢ 12 φ΄. ». 80, ὃ ἢ 18 χατ᾽ αὐτῆς προσχοπού... Υ͂ ργ». {15 τίνα 
τὰ αὐ άεσιξ ἴὕδοεμον [1 ὑποταττομένοις Ἡμέδοῦ [ἰ ηκαΐέηι ὑπὸ τὴν ὑπτίαν χαὶ τὴν ὑποτείνουσαν 
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τῆς) τὴν Η || 21 τὰ αὐάταϊέ ὕὕδοπον ἢ 20 "δεῖν ὶ ἢ 26 ὅπως οὖν 7»γ. ἢ 29 ἔπαρα- 
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χαὶ εἰς αὐτὰ χαταληχτέον" τῶν δὲ συμφώνων ὕπου μέν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐννεαμή- 
νων, πρῶτα ϑετέον τὰ τῆς ὑπτίας, εἶτα τὰ τῆς ὑποτεινούσης ὅπου δέ, ὡς 
ἐπὶ τῶν ἑπταμήνων, πρῶτα τὰ τῆς ὀρϑῆς, εἶτα τὰ τῆς ὑπτίας (ἡγεῖται γὰρ 
ἐν τῇ περιφορᾷ τῆς μὲν ὑποτεινούσης ἣ ὑπτία, τῆς δὲ ὑπτίας ἢ ὀρθή αὕτη 
γὰρ ὑπὲρ γῆν, καὶ μετ᾽ αὐτὴν ἀναφέρεται ἢ ὑπτία, καὶ μετὰ ταύτην ἢ ὗπο- 
τείνουσα ἀμφοτέρας) " χαὶ τὰ μὲν τῶν ἀγαθοποιῶν δασυντέον ἐν τῷ ἐχφωνεῖν, 
τὰ δὲ τῶν ἐναντίων φιλωτέον. Τοιαύτην ὁ ϑεῖος ἐκεῖνος ἀγωγὴν παραδέδωχεν 
ἐνιαυτοχράτορος λήψεως ὀνόματος᾽ ἣν᾽ ἡμεῖς καὶ ἐπὶ τὰς σπορίμους ὥρας μετ- 
ηγάγομεν ὡς χρήσιμον (τοῖς) τῆς γεννήσεως ἐπιμεληταῖς ἐσομένοις, ἵνα μὴ μόνον 
παρατηρῶσι τὴν εὐκαιρίαν τοῦ παντὸς χατὰ τὰς συνέρξεις χαὶ οὕτως ἐνεργὸν 
ποιῶσι τὸν γεωμετρικὸν ἀριϑμόν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἱερατιχὸν τρόπον παρέχωσι τοῖς 
χαιροῖς, οὺς ἐχλέγονται, καὶ τὸ δραστήριον. σύμφωνον δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ὑπὸ 
Πλάτωνος διατεταγμένοις, εἰπόντος μετὰ ϑυσιῶν χρῆναι καὶ εὐχῶν ποιεῖσϑαι 
τὰς συνέρξεις [Υ̓́ ῥ. 4595 4615]. ἐὰν οὖν χαὶ ταύτην μετ᾽ ἐχείνων παραλάβῃς 
τοῦ ὀνόματος τὴν εὕρεσιν, ἔσται σοι τῷ ὄντι τῶν κατὰ Πλάτωνα γάμων ηὑ- 
ρημένος (Ὁ) ἱερατικὸς τρόπος τῆς ἀγωγῆς, διὰ ϑυσιῶν, δι᾿ ὀνομάτων ϑείων, δι᾿ 
εὐχῶν συμπεπληρωμένος (καὶ τοῦτο τέλος ἂν εἴη τὸ χυριώτατον τῆς τοῦδε 
τοῦ τριγώνου ϑεωρίας, μὴ μόνον αὐτὸ μαϑηματιχῶς ϑεωρῇσαι χαὶ διαλεχτι- 
χῶς, ἀλλὰ χαὶ ἱερατιχῶς " ἐπειδὴ χαὶ μάλιστα δεῖται τῆς τῶν ϑεῶν προνοίας 
ἢ χατ᾽ αὐτὸ ἐνέργεια) " καὶ δρᾷς ὅτι τὰ ὀνόματα περιχοσμίων ἐστὶ δυνάμεων, 
ἀφ᾽ ὧν αἱ γενέσεις χρατύνονται τοῦ τε ζωδιαχοῦ χύχλου χαὶ τῶν δι᾿ αὐτοῦ 
χινουμάγων. 

ΛΘ. Τίς μὲν ἢ ϑεωρία τῶν ἀριϑμῶν τούτων ἡἣ εἰς τὴν ἀνθρωπείαν συντελοῦσα 
περίοδον, χαὶ ὡς εἰχόνα φέρει τῶν διττῶν ζωδίων νοερωτέρων καὶ ἀλογωτέρων 
ἀποχαταστατιχῶν τε καὶ γενεσιουργῶν, εἴρηται πρότερον ὅτι δὲ χαὶ τῶν δύο 
ἁρμονιῶν τὴν διανομὴν ὀρϑὴν πεποιήμεϑα, μάϑοιμεν ἂν ἐννοήσαντες, ὅπως καὶ 
ἐν Φαίδρῳ [Ρ. 2489] τὸν ἀποχαταστατιχὸν ἀριϑμὸν ὃ Σωχράτης λέγων τοῦτον 
εἶπεν εἶναι τὸν μύρια. δῆλον οὖν ὅτι διττῆς τῆς ἁρμονίας οὔσης καὶ τῆς ἀμείνονος 
σαφῶς εἰρημένης εἰς τὴν ἀποχατάστασιν τείνειν τῆς ψυχῆς, ἢ λοιπὴ ἂν εἴη᾽ 
Ἰενέσεσι φίλη, καὶ οὐχ ἄλλη τις ἢ αὕτη λέγοιτο ἂν ἣν ὃ ἑχατὸν ἀποτελεῖ 
μετὰ τοῦ πέντε χαὶ ἑβδομήκοντα ἀριϑμοῦ, τὴν ἐξ ἀνομοίων συγχεχροτημένην 
ζωὴν ἱκανῶς δηλοῦσα. οὐδὲ γὰρ ἀλογουμένην τὴν ζωὴν ἀποστῆναι λόγου χαὶ 
αὐτοχινησίας δυνατόν , ἀλλὰ συμμιγὲς ἔχειν ἀνάγχη τῷ κρείττονι τὸ χεῖρον. 
λεγέσϑω δὴ οὖν πάλιν χατ᾽ ἄλλην ἔφοδον ἡ μὲν μονὰς ϑεοῖς προσήχειν ὡς 
ὁνιαίως περιέχουσα. τὰς πάντων αἰτίας, ἣ δὲ δεχὰς οὖσα δευτερωδουμένη μονὰς 
τοῖς δαίμοσιν, ἢ δὲ ἑχατοντὰς οὖσα τριωδουμένη μονὰς ταῖς ἀνθρωπείαις ψυ- 
χαῖς" τετραγωνιζομένη γὰρ ἢ δαχὰς εἰς ἑχατοντάδα πρόεισι, καϑάπερ δὴ χαὶ 
τὸ δαιμόνιον γένος καὶ εἰς ἑαυτὸ συνελισσόμενον αὐτενεργήτως καὶ ἐν ἑαυτῷ 
μένον γεννᾷ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς μετὰ τὴς πάντων αἰτίας τῆς μοναδιχῶς τὰ 
πάντα παραγούσης. τρίτην οὖν ἀπὸ ϑεῶν ἔχουσα πρόοδον ἣ τῶν ἀνθρωπίνων 
ψυχῶν τάξις καὶ πλῆϑος λόγων ἔχουσα ποιχίλον, ὅταν μὲν ἐπιστρέφηται πρὸς 
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δαυτήν, ζῇ νοερῶς αὐτοχίνητος οὖσα λόγος καὶ ὑφίστησι ζωὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
ταυτότητι καὶ ὁμοιότητι χαίρουσαν, οἷον ἡ ὁχατοντὰς τὴν μυριάδα, πάντα τὸν 
ϑεῖον ἀριϑμὸν ἐν ἑαυτῇ γεννῶσα διὰ τῆς πρὸς ἑαυτὴν ἐνεργείας ᾿ ὅταν δὲ 
μετὰ τῆς χείρονος ἐνεργῇ ζωῆς, γεννᾷ τὸν προμήχη καὶ γενεσιουργὸν ἀριϑμόν, 
εἶδος ὑφιστᾶσα λογιχὸν ζωῆς ὁμοῦ χαὶ ἄλογον, ὡς εἰς γένεσιν ῥέπον. χαὶ 
Ἰὰρ ὥσπερ ὃ ἑχατὸν εἰχών ἐστι τῆς λογικῆς ἡμῶν ψυχῆς δι᾽ ἣν εἴπομεν αἰτίαν, 
οὕτω χαὶ ὃ πέντε χαὶ ἑβδομήχοντα τῆς ἀλόγου. καὶ σαφῶς ἐδήλωσε τὴν 
εἰχύόνα διελὼν αὐτὸν ὃ Πλάτων εἰς τὸν ἑπτὰ χαὶ εἴχοσι χαὶ τὸν ὀχτὼ χαὶ 
τεσσαράχοντα, τὸν δὲ ἑχατὸν ἀδιαίρετον ἀφείς. ἐνδεικνύμενος, ὡς ὃ μέν 
ἐστιν πρὸς τοῦ ἑνὸς καὶ τῆς νοερᾶς ταυτότητος, ὃ δὲ πρὸς τῆς δυάδος 

χαὶ τῆς σωματιχῆς διαιρέσεως. ἑκάτερος μὲν οὖν ἐστιν ἁρμονίας καὶ ὁ ἴσο- 
μήχης ἑαυτῷ χαὶ ὃ προμήχης; ἀλλ᾽ ἢ ἁρμονία γοείσϑω τρόπον ἕτερον ἐπ᾽ ἀμ- 
φοῖν᾽ ἢ μὲν γάρ ἐστιν ἁρμονία ϑεοπρεπὴς χαὶ τὰς ψυχὰς σώζουσα καὶ ἐν- 
ἱδρύουσα τοῖς ϑεοῖς, ἢ δὲ γενεσιουργὸς καὶ συνάπτουσα αὐτὰς τοῖς ἐνύλοις " 
χαὶ ἢ μὲν ὄντως ἔργον τῶν Μουσῶν τῶν παιδευουσῶν τὰς νοερὰς ἡμῶν δυνά- 
μεῖς καὶ τελειουσῶν χαὶ πρὸς τὴν οὐρανίαν τάξιν ἀφομοιουσῶν, ἢ δὲ Σειρήνων 
οὖσά τινων ταῖς τὴν γένεσιν αὐξούσαις ἁρμονίαις προσεοιχλυῖα. ταύτης γ᾽ οὖν 
προεστᾶσι καὶ αἱ Σειρῆνες. ἃς ὃ μὲν ἀναγόμενος χαὶ σώζων ἑαυτὸν παρα- 
πλεύσεται τὴν ἀμείνω διώχων ἁρμονίαν καὶ ὡς ἀληϑῶς μουσικήν, ὃ δὲ πολὺς 
ἀσπάσεται ὑπὸ τῶν Σειρήνων δεσμευϑεὶς ἐγχαταμένειν τῇ φύσει χαὶ ταῖς τῆς 
φύσεως γλυχυϑυμίαις, γοητευόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἔχεις οὖν καὶ ὁποῖα τὰ εἴδη 
τῶν ἁρμονιῶν χαὶ τίσιν ἀνεῖται γένεσιν ἐν τῷ παντί, τὸ μὲν Μούσαις τὸ δὲ 
Σειρῆσιν. Ελ δὲ δεῖ χαὶ τῶν ἐξ ἀρχῇς ἀριϑμῶν ϑεωρεῖν τὴν ἰδιότητα, σχο- 
πητέον ὅπως ὃ μὲν ὁχατὸν ἐχ δυοῖν γέγονεν ὁμοιότητι χεχρατημένων" ὧν ὃ 
μὲν τέτταρα χαὶ ἑξήκοντα [τὸ] γέγονεν ἐκ μὲν τετραγώνου κύβος τῆς τετράδος, 
ἐχ δὲ χύβου τετράγωνος τῆς ὀγδοάδος (ἵνα χαὶ προέλθῃ δι᾿ ὁμοιότητος ἄχρι 
τοῦ βάϑους χἀχεῖθϑεν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐπιστρέψῃ τῆς προύδου, χαὶ ἀπὸ τετρα- 
γώνου χύβος γενόμενος καὶ ἀπὸ χύβου τετράγωνος), ὁ δὲ ὃξ χαὶ τριάχοντα, 
χἂν ἢ ἐξ ἀνομοίων τρὶς τρία γενόμενος τετράκις πρὸς τὴν γένεσιν τῶν 
ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίετου πυϑμένος πλασϑέντων, ἀλλὰ γέγονε μὲν δι᾽ ἀνισότητος, 
ἔχει δὲ εἶδος γενομένῃ τῇ ἰσότητι μεμορφωμένον ἀπὸ τῆς ψυχιχῇς ἑξάδος χύ- 
χλον ψυχιχὸν ποιούσης. καὶ ἔοιχεν ὃ μὲν τέτταρα καὶ ἑξήχοντα προελθὼν ἀπὸ 
τετράδος εἰς βάϑος χαὶ λήξας εἰς ἑαυτὸν ποιεῖν τὴν ψυχὴν τῆς χοσμικῆῇς σφαί- 
ρᾶς παράδειγμα (τῇ τετράδι μὲν ὡς ἀρχῇ χρωμένην, ἣν καὶ ὃ Πυϑαγόρειος 
λόγος παγὰν ἀενάου φύσεως χέχληκθ᾽ τετράχις δὲ τῇ τετράδι, διότι τε- 
τραχῶς ἐστιν ἐν τῷ παντὶ οὐρανίως αἰϑερίως ἀερίως χϑονίως τὰ στοιχεῖα 
τοῦ χύσμοὺ΄ βαϑύνασαν δὲ τὴν πρόοδον, ἐπειδὴ στερεοειδὲς ἔδει συστῆναι τὸ 
πᾶν ἀλλ᾽ οὐχ ἐπίπεδον. ἀναστρέψασαν δὲ εἰς ἑαυτήν, ἵνα χαὶ χύβος καὶ 
σφαῖρα χαὶ τῷ μὲν τὴν γῆν περιλάβῃ τῷ δὲ τὸν οὐρανόν, τὰ ἄχρα τοῦ παν- 
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τός)" ὃ δὲ ἕξ χαὶ τριάχοντα τὴν ψυχὴν. εἰχόνα τοῦ νοῦ ποιεῖν’ ὡς γὰρ ἐκεῖ- 
νος ἄρρην ὧν διὰ πεμπάδος χυχλίζει ἑαυτὸν μένων, προϊών, ἐπιστρέφων καὶ 
οὐδαμοῦ τῆς πεμπάδος ἐξιστάμενος, οὕτως ἣ ψυχὴ χατὰ τὴν ἑξάδα ϑῆλυς οὖσα 
μένει, πρόεισιν, ἐπιστρέφει ἀφ᾽ ἑδαυτῆς καὶ δι᾿ ἑαυτῆς χαὶ εἰς ἑαυτήν. ὃ δὲ 
αὖ πέντε χαὶ ἑβδομήχοντα διὰ μὲν τὸν ἀπὸ τριάδος χύβον οὐδ᾽ αὐτὸς πάντῃ 
τὸ ταὐτὸν χαὶ ὅμοιον ἀποδρᾶναι δεδύνηται (χαὶ πῶς γὰρ ἦν δυνατὸν τὴν ψυ- 
χὴν τελέως εἰς τὸν ἀνομοιότητος πόντον ἐχπεσεῖν, χατ᾽ οὐσίαν ἔχουσαν τὸ νοε-- 
ρόν;), χυχλιχῆῇς δ᾽ ὁμοιότητος οὐκ ἐνορωμένης τῷ ἀριϑμῷ τὸ ἀνεπίστρο- 
φον ἱκανῶς δηλοῦται τῆς ἐν τούτῳ προόδου" διὰ δὲ τὸν ἐχ τῶν ὁμοίων 
ἀριϑμῶν ἐχπεσόντα χαὶ τῆς ῥητῆς καὶ τῆς ἀρρήτου πλευρᾶς τῆς διαμέτρου τῆς 
πεμπάδος νοῦ μὲν ἀπόπτωσιν ἐμφαίνει χαὶ τοῦ νοεροῦ πέρατος, ὅπερ ἢ πεμ- 
πὰς οὖσα ῥητὴ πλευρὰ τοῦ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐνειχονίζεται (τὸ γὰρ ῥητὸν ἀριϑμῷ τε 
χατέχεται χαὶ φανόν ἐστι ταῖς νοεραῖς ἐπιβολαῖς), πρόοδον δὲ εἰς τὸ ἄλογον 
εἶδος τῆς ζωῆς βαϑυνομένην ἀνεπιστρύόφως καὶ ἐχτείνουσαν ἑαυτήν. ὡς δὲ 
συλλήβδην εἰπεῖν, ἢ μὲν ὁκατοντὰς αὐτῆς ἐστιν εἰχὼν τῆς τῶν ψυχῶν ζωῆς τῆς 
αὐτοχινήτου, προϊοῦσα μὲν ἀπὸ τῆς δεχάδος τετραγωνιχῶς, παράγουσα δὲ ὧσ-- 
αύτως τὴν μυριάδα, γεννῶσά τῷ δι᾿ ὁμοιότητος χαὶ γεννωμένη, χαὶ τὸ γοερὸν 
φυλάττουσα τῆς οἰχείας αἰτίας ἐν ταῖς ἑαυτῆς προόδοις καὶ τετραγωνίζουσα 
ἑαυτὴν οὖσαν ἐκείνης τετράγωνον" ἣ δὲ ἑβδομηχονταπεντὰς ἔστι μὲν πρὸς τῆς 
ἀλόγου ζωῆς καὶ ἀνεπιστρόφου, χοινωνοῦσα δὲ πρὸς τὴν ἀμείνονα τὴν μὲν δι᾿ 
ὁμοιότητος πρόοδον ἐμφαίνει διὰ τοῦ χυβικοῦ τῶν ἀριϑμῶν, τὴν δὲ δι᾽ ἀν-- 
ομοιότητος διὰ τοῦ λοιποῦ, χαϑ᾽ ἣν καὶ τὸ ἄλογον αὐτῆς μάλιστα δείχνυται καὶ 
ἄμοιρον νοερᾶς αὐτοχινησίας. διὸ χαὶ τῶν ἁρμονιῶν ἢ μέν ἐστι ψυχῆς εἰς 
ἑαυτὴν ἐπιστρεψάσης καὶ ἐν ἑαυτῇ σταϑερῶς ἱδρυϑείσης, ἢ δὲ μιξάσης τῇ κατὰ 
λόγον ὁμοιότητι τὴν κατὰ τὸ ἄλογον (ἀνγομοιότητα χαὶ τῇ αὐτοχινησίᾳ τὴν 
εἰς τὸ ἑτεροχίνητον φοράν. λόγος δὲ ὅμως ἐστὶ χαὶ τούτων πρὸς ἄλληλα, οἷος 
χαὶ τοῦ πυϑμένος ἐπιτρίτου. δεῖ γὰρ τὸν ἐν ταῖς ζωαῖς λόγον καὶ τοῖς 
βίοις ἀπὸ τοῦ ἐγκειμένου τῇ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν " χαὶ γὰρ αἱ ἐνέργειαι 
χαὶ αἱ δυνάμεις ἔχγονοι τῶν οὐσιῶν εἰσίν. 

Μ. Ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμένος προελθὼν ἀριϑμὸς γεωμετριχὸς εἰς 
τὰς δύο ψυχικὰς ἁρμονίας χύριός ἐστιν, ὥς φησιν ὁ Σωχράτης, χειρόνων τοῦ 
τοιούτου χαὶ ἀμεινόνων γενέσεων᾽ λέγων τοιούτου τοῦ ἀνθρωπείου γε-- 
νητοῦ, τὸ μονοειδὲς χαὶ τέλβιον τῆς τοῦ ϑείου γενητοῦ περιόδου μηχέτι φυλάττον- 
τος. ταύτας δέ, φησί, τὰς χείρους καὶ ἀμείνους γενέσεις τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ 
παριδόντες οἱ φύλαχες (παρόψονται δὲ χρώμενοι λογισμῷ μετ᾽ αἰσϑήσεως, ἧς τὸ 
υὴἡ ἀχριβὲς μηδὲ ἀσφαλὲς μεταδώσει καὶ τῷ λογισμῷ τῶν παροραμάτων) γεννήσουσι 
παῖδας οὐχ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς. ἕξουσι γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ζωῆς τὸ χεῖ-- 
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ρον᾽ διὸ οὐχ εὐφυεῖς χαὶ ἀπὸ τῆς περιόδου τῆς χοσμιχῇς᾽ διὸ οὐχ εὐτυχεῖς. 
συντάττεται γὰρ τὸ προσῆχον τῇ φύσει γένος τῶν ψυχῶν εἰς τὴν προσήχουσαν 
τοῦ παντὸς τάξιν. ὥσπερ οὖν αἱ ϑεοειδεῖς ψυχαὶ χλῆρον λαγχάνουσιν ἀπὸ τῶν 
ὅλων τὸν συμπράττοντα πρὸς τὴν ϑείαν αὐταῖς ζωήν, οὕτως αἱ μὴ εὐφυεῖς 
οὐχ εὐτυχῆ τὴν ἐπιχλωθομένην ἔχουσι περιφοράν, ἵνα τῶν ὅλων τοῖς μέρεσι 
συμπνεόντων ἣ μεταβολὴ γένηται τῆς ἀρίστης πολιτείας, ἀναγκαία μὲν οὖσα, 
δεομένη δὲ ἀμφοτέρων, καὶ τῶν μερῶν καὶ τῶν ὅλων. τὸ μὲν οὖν μὴ εὐφυὲς 
τῶν εὐφυῶν ἐπιδείχνυσιν ἢ περὶ τὴν παιδείαν ἀρρυϑμία ᾿ φύσεως γὰρ ἐπιτη- 
δειότης ἕκαστον κινεῖ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἀγαθόν ὅταν οὖν τοῦ μὲν ἐφίη- 
ται τῶν τελειούντων, τοῦ δὲ ἀνορέχτως ἔχῃ, δῆλόν ἐστιν οὔτε εὐφυὲς ὃν τελέως 
οὔτ᾽ ἀφυές, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς εἶπεν οὐχ εὐφυὲς διὰ τὴν πρὸς τὸ ὅλον ἀγαθὸν 
τῆς ἐπιτηδειότητος ὕφεσιν. τὸ δὲ μὴ εὐτυχὲς τῆς ἀποχληρώσεως τῆς ἐχ τοῦ 
χόσμου παρίστησι τὸ μηδὲ ἄλλους αὐτῶν ἀμείνους γενέσϑαι χαὶ τελέως εἰς 
ἀρετὴν ἠγμένους, ἵν᾽ ἐχείνοις ὑποτεταγμένοι γίνωνται καλλίους, ἀλλ᾽ εἰς ἀρχὰς 
αὐτοὺς οὕτως ἔχοντας καταστῆναι διὰ τὴν τῶν ἀμεινόνων ἀπορίαν χαὶ χατα-- 
στάντας λῦσαι τὴν παιδείαν" ἧς λυϑείσης ἢ συμφωνία λύεται, καὶ ταύτης λυ-- 
ϑείσης ἢ τῆς πολιτείας γίνεται λύσις. ἐχ τούτων ἄρα δῆλον, ὅτι τοῖς οὐχ 
εὐφυέσιν ἄρχεσθαι μᾶλλον ἢ ἄρχειν εὐτυχέστερον, ὅπως μὴ χαὶ ἑαυτοῖς τοῦ 
μἡ ἐπιδοῦναι χαὶ ἄλλοις τοῦ χακυνθῆναι γένωνται πατέρες. χαὶ δῆλον καὶ 
ἐχ τούτων, ὅτι τὸ μὲν εὐφυὲς τῶν ψυχῶν δηλοῖ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν ψυχῶν, 
ἣν ἔχουσαι μόνην χωροῦσιν εἰς τὴν γένεσιν, τελειοῦσι δὲ αὐτὴν διὰ τοιᾶσδε 
μετὰ τὴν γένεσιν ἀγωγῆς (διὸ χαὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ [ρ. 2484] ἔλεγεν τὴν νεοτελῇ 
ψυχὴν εἰς γονὴν ἰέναι γενησομένου φιλοσόφου τινὸς ἢ φιλοχάλου, χαὶ βασιλικοῦ 
τινος χαὶ πολεμιχοῦ" τὸ γὰρ γενησόμενον αὐτῷ τὸ ἐπιτήδειον ἐδήλου πρὸς τὸ 
γενέσϑαι τοιοῦτον οἷόν ἐστιν ἐπειδὰν γένηται γεγονός" ἐπαγγέλλεται γὰρ τὸ 
γενησόμενον τοῦτο ὃ ἔχει τὸ γεγονός)" τὸ δὲ οὐχ εὐτυχὲς ἐναργῶς παρίστησιν, 
ὅτι τῶν ἐχ τοῦ παντὸς ἡμῖν ἀποχληρουμένων ἐπὶ ταῖς αἱρέσεσιν ΜᾺ τύχη προε- 
στήσατο τὴν ἀποπλήρωσιν. διὸ καὶ ἀμείνοσι χρώμεϑα τοῖς ἀπὸ τῆς τύ- 
χης ποτὲ καὶ χείροσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀποκληρουμένων ἐστὶν τὰ μὲν 
ἀμείνω, τὰ δὲ χείρω παρὰ τῆς χοσμικῆς τάξεως οὔσης γὰρ καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν 
μὲν τῆς αἱρέσεως ὁμολογίας τοῦ τοιωσδὲ βιώσεσθαι πρὸς τὸ πᾶν, ἀπὸ δὲ 
τοῦ παντὸς ὁμολογίας πρὸς ἡμᾶς τῆς ἀποχληρώσεως τοῦ τοιωσδὲ ζῶσιν ταδὶ 
συμπεσεῖσϑαι, δύο χἀνταῦϑα γίνονται μεσῖται τῶν ὁμολογιῶν, ὃ μὲν δϑαέμων 
τῆς ἡμῶν ὁμολογίας πρὸς τὸ πᾶν ἀποπληρωτής, ἢ δὲ τύχη τῆς τοῦ παντὸς 
πρὸς ἡμᾶς ὁμολογίας ἀποπληρωτική᾽ καὶ τοῦτό ἐστιν ἐπί τινων τὸ οὐχ εὐτυχές, 
τὸ μὴ εὔμοιρον, οὗ ἀποπληρωτιχὴ τοιούτου ὄντος ἣ τύχη᾽ χαϑάπερ τὸ οὐχ 
εὐφυὲς τὸ μὴ ἐπιτήδειον πρὸς τὸ εὖ βιῶναι γεννηϑέντας, οὗ ἀποπληρωτὴς ὃ δαί-- 
μων ἐστί, τὴν ἐπιτηδειότητα ἡμῶν τὴν πρὸς τὸ τοιονδὶ τῆς ζωῆς εἶδος ἄγων 
εἰς ἐνέργειαν ἢ ἀμείνονα οὖσαν ἢ χείρονα. ἣ γὰρ ἀμείνων εὐφυὴς ἢ πρὸς 

ὅ ἐπιχλοϑωμένην ΗἾ γ»γ. [| 8 ἀρυϑμία ΠΥ͂ || 16 υόγδα (παιδείας) λυϑείσης ἡ συμφω- 
νία --- 190 πατέρες οἱέ. Μαΐ. αὐ Οἷο. 46 γορ. 1, 6 (Οἴαδε. αμοί. 1 ». 2) ὀ 11 ἡ τῆς] 

ἢ οπι, αι. 832 "τοιωσδὶ (47. υ. 31. 38)}] τοιῶσδε ΗΠ 38 μεσῖται ζ,δοη.67) μεσότητες ἢ 
(ς. Τιοά. ΤΥ 84) || 317 εὐβιῶναι ΠΗ οὗ) ἄν ἑοριρίαυογαὲ Ἠοίδέδηδοιδ ἐπ πιαγρ., δοα ἐρδε 
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πᾶσαν πεφυχυῖα παιδείαν, ἢ δὲ πρὸς μέν τινα ἐπιτηδεία πρὸς δέ τινα οὐχ 
ἐπιτηδεία οὐχ εὐφυὴς διὰ τὴν τῆς ἐπιτηδειότητος ὕφεσιν, ἣ δὲ πρὸς μηδε-- 
μίαν ἀφυής. 

ΜΑ. Τί δήποτε, τοσαύτην ἐχούσης δύναμιν εἰς τὸ σώζειν ἢ μὴ τὴν ἀρίστην 
πολιτείαν τῆς τοῦ χαιροῦ χατανοήσεως τῶν ἱερῶν γάμων, οὐδαμοῦ προσέταξεν, 
ὥσπερ μουσιχὴν χρῆναι παιδεύεσθαι χαὶ γυμναστιχὴν τοὺς φύλαχας, οὕτω καὶ 
τὴν ἐπιστήμην ἐχείνην, ἥτις αὐτοὺς ποιήσει τῆς τάξεως τῶν ὅλων χαὶ τῆς εὐὖὐ- 
χαιρίας, ἣν αἱ τοῦ παντὸς περίοδοι προτείνουσι τοῖς ὁρᾶν δυναμένοις, ἐπιγνώ-- 
μονας; οὐ γάρ ποὺ ταύτης ἄμοιροι παντελῶς ὄντες ἔσονται χριταὶ τῶν τῆς 
εὐγονίας καιρῶν χαὶ δυσγονίας ἱχανοί, χἂν ὦσι τὰ ἄλλα πάντα σοφώτατοι. δεῖ 
γὰρ δήπου χαὶ μεθόδων οὐχ ὀλίγων οὐδὲ εὐλήπτων χαὶ ὀργάνων γυχτερινῶν 
τε χαὶ ἡμερινῶν πρὸς τὴν ϑήραν αὐτῶν' ὧν ὃ ἄπειρος οὐχ ἂν γένοιτο περί 
τε ἐχλογὴν καὶ ἀπεχλογὴν τῶν τοιούτων ἄπταιστος. μήποτε οὖν ῥητέον, ὅτι τὸ 
μὲν προχείμενον ἦν τῷ συνιστάντι τὴν ὅλην πολιτείαν τοὺς ἄρχοντας ἀποτελέσαι 
τὰ ἀρχικὰ σοφοὺς χαί, ὡς αὐτὸς εἶπεν ὁ Σωχράτης [ΥἹ μ. 503], φιλοσόφους, 
χαὶ ἀπετελέσϑησαν γε τοιοῦτοι διὰ πάσης ἀχϑέντες παιδείας χαὶ δι᾽ αὐτῆς τῆς 
τῶν ϑείων ἐπιστήμης τοιούτοις δὲ αὐτοῖς γενομένοις ἐπιτρέπει τὸ ἐλλεῖπον 
ἐχπληροῦν χαὶ παραλαϊιβάνεϊν ἐπιστήμας τὰς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς συντε-- 
λούσας" σοφοὶ γὰρ ἤδη γεγονότες γνώσονται, τίνων δέονται χαὶ ἄλλων μερι- 
χωτέρων γνώσεων εἴτε τεχνιχῶν εἴτε ἐμπειριχῶν εἰς τὴν πρόνοιαν τῆς πόλεως. 
πάντως γὰρ ἱεροὺς γάμους ἐπιτελοῦντες χαὶ ϑυσιῶν τε διὰ τούτους δεήσονται 
χαὶ ἱερουργίας ᾿ ἀλλ᾽ οὐχ εἴρηται χαὶ ὅτι ταύτην αὐτοὺς παιδευτέον, αὐτοῖς 
ταύτην ἀφέντος ὡς ἄν τοῦ νομοθέτου προσπαραλαμβάνειν. τί δ᾽ οὐχὶ καὶ 
μαντιχῆς δεήσονται πραγμάτων ἀνθρωπίνων ἀσταϑμήτων ποιούμενοι πρόνοιαν ; 
ἀλλὰ καὶ ταύτης αὐτοὶ ποιείσϑωσαν ζήτησιν. οὕτω τοίνυν χαὶ τὴν τῶν χαιρῶν 
ἐπιστήμην εἰ μηδὲν ἄλλο χατηνάγχαζεν, ἀλλ᾽ οἱ παραπίπτοντες χαιροὶ τῶν 
πράξεων χαϑιστάνειν ἔμελλον αὐτοὺς εἰς τὴν τῆς γνώσεως αὐτῶν ὄρεξιν. ταῦτ᾽ 
οὖν ὃ νομοϑέτης εἰδὼς ὡς μὲν ἀνθρώπους ἀποτετέλεκεν σοφούς, τὴν δὲ 

τῶν πρὸς τὰ ἀνθρώπεια ἔργα συμβαλλομένων τεχνῶν ἢ ἐμπειριῶν ἐπιτήδευσιν 
αὐτοῖς ἀφῆχεν προσεννοῆσαι καὶ προσπεριβάλλεσϑαι. δεῖ γὰρ ὥσπερ τοὺς ϑεούς, 
οὕτω χαὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς ἀρίστης πόλεως τὰ μὲν ἔχειν παρὰ τοῦ πατρός, 

τὰ δὲ αὐτοὺς συνεισφέρειν ἑαυτοῖς καὶ γὰρ οἱ ϑεοὶ τὰ μὲν ἄνωθεν ἀπὸ τῶν 
αἰτίων χομίζονται, τὰ δὲ αὐτοὶ ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι συνυφιστᾶσι, χαὶ ἔχουσι 
τελειότητα διττὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τε καὶ ἐχείνων. εἴτε οὖν ἱεροσχοπίας εἴτε τῆς τοῦ 
παντὸς τάξεως χατανοήσεως δέοιντο πρὸς τὰς συνέρξεις εἴτε ἄλλης ἐπιτηδεύσεως 
πρὸς ἄλλην πολιτικὴν ἐνέργειαν, αὐτοὶ χαὶ ὄψονται καὶ ἐπιτηδεύσουσιν, οὔτε δι᾿ 
ἄγνοιαν τῶν προσηχόντων μαϑημάτων μέλλοντες αὐτῶν ἀμελετήτως ἔχειν, ἄλλως 
τε χαὶ τῶν χρειῶν αὐτοὺς εἰς ἐπίστασιν ἀγουσῶν τίνων δέονται μαϑημάτων᾽ οὔτε 
διὰ ῥαϑυμίαν, ὄντες σοφοὶ καὶ παιδευϑέντες πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην παιδείαν, ὑφ᾽ 
ἧς εἰθίσϑησαν μηδενὸς τῶν ἀρίστων ἐπιτηδευμάτων ὀλιγωρεῖν οὔτε δι᾿ ἀδυ-- 
ναμίαν, τὰς φύσεις ἔχοντες ἀχροτάτας καὶ τοιαύτας οἵας αὐτὸς εἶναι διώρισε 

ὅ "προέταξεν Η ἢ 20 ἦτε τεχνιχῶν ΠΗ »γυ. ἢ 28 ὡς ὅν) ὡς ἀναγκαίαν ὕὕύδομον [} 
"πρὸς περιλαμβάνειν 7 ἢ 2424 “ποιουμένου Η ἢ 31 ἀρίστης) αὐτῆς Η ρν. ἃ 38 ταῖς] 
τοῖς ΠΗ͂ 31 ἀμελήτως Η »γν-. ἢ 40 ἠϑίσϑησαν 9 Η »». 
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τῶν ἐσομένων φυλάχων τά τὸ ἄλλα καὶ πρὸς τὸ ὀξεῖς εἶναι καὶ μνήμονας ἀρί-- 
στων᾽ ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων ἀσφαλὲς ὑπέλαβεν ὃ νομοϑέτης, ἐνδειξάμενος 
μόνον ὅτι δέονται χαὶ τῆς τῶν χοσμιχῶν περιόδων ϑεωρίας, αὐτοῖς ἐπιτρέψαι 
τὴν τῆς ϑεωρίας ταύτης εὕρεσίν τε χαὶ ἐπιτήδευσιν. 

ΜΒ. Ὁ μὲν ϑεολόγος Ὀρφεὺς τρία γένη παραδέδωχεν ἀνθρώπων πρῶ- 
τον μὲν τὸ χρυσοῦν, ὅπερ ὑποστῆσαι τὸν Φάνητά φησιν" δεύτερον τὸ ἀρ- 
γυροῦν, ᾧ φησιν ἄρξαι τὸν μέγιστον Κρόνον᾽ τρίτον δὲ τιτανικόν, ὅ 
φησιν ἐκ τῶν τιτανικῶν μελῶν τὸν 4ία συστήσασθαι" συννοήσας ὡς 
τοῖς τρισὶν ὅροις τούτοις πᾶν εἶδος περιέχεται τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. ἢ 
γὰρ νοερόν ἐστι καὶ ϑεῖον, αὐτοῖς τοῖς ἀκροτάτοις τῶν ὄντων ἐνιδρυμένον, 
ἢ πρὸς ἑαυτὸ ἐπέστραπται χαὶ νοεῖ ἑαυτὸ χαὶ ἀγαπᾷ τὴν τοιαύτην ζωήν, ἢ 
πρὸς τὰ χείρονα βλέπδι καὶ μετ᾿ ἐχείνων ἐθέλει ζῆν ἀλόγων ὄντων. τριττῆς 
οὖν οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, τὸ μὲν πρώτιστον ἀπὸ τοῦ Φανητός ἐστιν, 
ὃς αὐτὸ νοοῦν συνάπτει τοῖς νοητοῖς, τὸ δὲ δεύτερον ἀπὸ τοῦ Κρόνου τοῦ 
πρώτου, φησὶν ὃ μῦῶϑος, ἀγχυλομήτου καὶ πάντα πρὸς ἑαυτὸν ποιοῦντος 
ἐπιστρέφειν, τὸ δὲ τρίτον ἀπὸ 4΄εὸς τοῦ τῶν δευτέρων προνοεῖν καὶ διαχοσμεῖν 
τὰ χείρονα διδάσχοντος τοῦτο γὰρ ἴδιον δημιουργίας. Ὁ δὲ γε Ἡσίοδος 
[ἔργ. 109 544ᾳ.] οὐχὶ τρία τὰ γένη ποιεῖ μόνον, ἀλλὰ ρῶτον τὸ χρυσοῦν, εἶτα 
ἀργυροῦν, εἶτα χαλχοῦν, εἶτα ἡρωϊχόν τι γένος, εἶτα σιδηροῦν, εἰς πολυειδε-- 
στέρας ζωὰς τὴν τομὴν προάγων. τὸ μὲν οὖν χρυσοῦν χαὶ τούτῳ δηλοῖ νοεράν 
τινα ζωὴν ἄυλον καὶ ἄχραντον, ἧς σύμβολον ὃ χρυσὸς ἄδεχτος ὦν, φασίν, ἰοῦ 
καὶ σήψεως διὸ χαὶ μεϑίστησι τὸ τοιοῦτον γένος εἰς δαιμονίαν τάξιν μετὰ τὴν 
τῆς γενέσεως περίοδον προνοητικὴν καὶ φρουρητιχὴν καὶ ἀλεξίχαχον τοῦ ἀνθρώπων 
γένους, καὶ ἐν τῇ γενέσει ὃν τρέφεσϑθαί φησιν ἑκατὸν ἔτη καὶ ὑπὸ τῶν πατέρων 
τελειοῦσϑαι᾽" μῦϑον, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, μουσιχὸν γράφων καὶ ἐνδειχνύμενος, ὅτε κατὰ 
γοῦν ....... αδε....«Ὁὐννννζνννν πατέρων, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἐξήρηται 
πολυπραγμοσυνῶν ἀποκαταστατικῶς διαζῶν" καὶ ἡ ἑκατοντάς, ὥσπερ 
καὶ Πλάτων που (καϑάπερ εἴρηται καὶ ἐν τῳδὶ τῷ λόγῳ τῶν Πουσῶν), 
χαὶ τούτῳ δηλοῖ τὴν ταὐτοῦ χαὶ ὁμοίου καὶ νοεροῦ τῆς ζωῆς εἴδους περίοδον. 

Ἁ 2 - Ἁ “« 39 ἃ - 4 “« ΄ 

τὸ δὲ ἀργυροῦν μετὰ τοῦτο γένος ἅπὸ τῆς κατὰ νοῦν ἐνεργείας πρόεισιν εἰς ὁ 
τὴν σύμμιχτον χατά τε νοῦν χαὶ λόγον ἐνέργειαν: σύνϑημα δ᾽ ἐστὶ ταύτης 
ὃ ἄργυρος, τὸ μὲν λαμπρὸν ἔχων τῆς χατὰ λόγον ζωῆς χαὶ φανὸν ἴδιον καὶ 

. » σ -. ς- - - ᾿ , Ν Ψ 
τὸ ἔστιν ὁτε τοῦ ὑλιχοῦ μετίσχειν ἰοῦ χαὶ σηπεδόνος, προσειληφὼς δὲ ἄλλο 

τι πρὸς τούτοις, τὸ καὶ ἐν τῇ παραϑέσει περιλάμπεσθϑαι ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ χαὶ 

μὴ τοὐναντίον δρᾶν εἰς τὸν χρυσόν" οὕτω γὰρ δὴ καὶ ὁ ψυχιχὸς λόγος, εἰ καὶ 
[4 ζ “« 2 2 Π 2 Ἁ ς ν" “- δ 

ὕλης ποτὲ χαὶ ὑλικῆς ἀχαϑαρσίας ἀναπίμπλαται, ἀλλα χαὶ ὑπὸ νοῦ χαταλάμπεται 
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χαὶ καταλαμφϑεὶς μίαν καὶ κοινὴν ποιεῖται πρὸς αὑτὸν ἐνέργειαν, νοήσει μετὰ 
λόγου, φησὶν ὁ Πλάτων [Τἰπι. Ρ. 285), τὰ ὄντα ϑεώμενος [ῬΠΔΟΑΙ. ρ. 247]. 
τὸ δὲ αὖ χαλχοῦν γένος τρίτον ἐν αὐτῇ μόνῃ τῇ κατὰ λόγον ἐνεργείᾳ τὴν οἰχείαν 
ἔστησε ζωήν, ἣν ὃ χαλχὸς δηλοῖ τῷ ποιητῇ συμβολικῶς, πάσας μὲν (τὰς) τεχνιχὰς 
ἐνεργείας λέγοντι διὰ χαλχοῦ ποιεῖσϑαι τοὺς ἐν τῷδε τῷ γένει ταχϑέντας ὑπὸ τοῦ 
Διός, πάσας δὲ τὰς πολεμικάς (μέλας γάρ φησιν οὐχ ἔσχε σίδηρος [γ-. 1517)" 
λόγος οὖν ἄυλος χαὶ χαϑαρὸν φῶς ὑπάρχων καὶ τῆς σχοτώδους χαϑαρεύων ὕλης, 
ἔχων δέ τινα καὶ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἀπειχασίαν πρὸς νοῦν διὰ τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἐπι- 
στροφήν, χαϑάπερ καὶ ὃ χαλχὸς πρὸς τὸν χρυσόν, ἀφορίζει τὴν τούτων ζωήν. 
εἰ δὲ χαὶ ἠχητιχώτατος ὃ χαλχὸς χαὶ μιμεῖται τὸν ῥοῖζον τὸν ζωτιχὸν τῆς 
ψυχῆς, πρέποι ἂν τῷ μέσῳ τῆς ζωῆς εἴδέι τῷ χατὰ λόγον. τὸ δὲ δὴ τῶν 
ἡμιϑέων τέταρτον ὃν ἐπιστρέφει τὸν λόγον εἰς τὴν πραχτιχὴν ὅλον ζωὴν καί 
τινα χαὶ ἀπὸ τοῦ πάϑους προσλαμβάνει χίνησυν τῶν ἀλόγων χαὶ ὁρμὴν ἐν ταῖς 
πράξεσι, προθυμότερον αὐτῶν ἐφαπτόμενον" καὶ διὰ τοῦτο ἄρα χαὲ οὐδὲ ὕλην 
ἀπένειμεν αὐτῷ τινα ἐξαίρετον ὃ ποιητὴς ὡς ἔχοντι τὸ μὲν ἐκ τοῦ πρὸ αὐτοῦ 
γένους τὸ δὲ (ἐχ τοῦ) μετ᾽ αὐτὸ καὶ ὄντως ὄντι ἡμιϑέων, διότι τῷ λόγῳ 
ϑείαν εἰληχότι οὐσίαν συνέμιξε τὴν ϑνητοειδῇ τοῦ πάϑους ζωήν. τὸ μὲν οὖν 
μεγαλουργὸν χαὶ τὸ χατορϑωτιχὸν ἐν τοῖς ἔργοις ὁ λόγος αὐτῷ παρέχεται, τὸ 
δὲ μετὰ συμπαϑείας ἢ ἀντιπαϑείας δρᾶν ἢ πάσχειν προστίθησιν αὐτῷ τὸ πάϑος 
τῷ λόγῳ συμπλεχόμενον. τὸ δὲ σιδηροῦν γένος πέμπτον ὑπάρχον ἔσχατον ὄντως 
ἐστὶ χαὶ χϑόνιον, ἐμπαϑὲς ὄν, τῷ σιδήρῳ παραπλήσιον, ἀντίτυπον καὶ σχληρὸν 
καὶ γήινον, μέλαν τε χαὶ σχοτεινόν οἵα δὴ καὶ ἢ τῶν παϑῶν ἐστι φύσις, δυσ-- 
γουϑέτητος οὖσα χαὶ λόγῳ δύσκαμπτος καὶ ὀπισθοβαρὴς καὶ ἄμοιρος ὡς εἰπεῖν 
λόγου, φωτὸς ὄντος᾽ τούτων γὰρ πάντων ἐστὶν ὁ σίδηρος εἰχών, ᾧ τὸ πέμπτον 
εἴχασε γένος ὃ ποιητής" εἰχότως ἄρα καὶ ἔσχατόν ἐστι τοῦτο καὶ ἀτιμότατον, 
ὡς ἐν πάϑεσιν εἱλούμενον, χινδυνεῦον ἐχπεσεῖν εἰς τὴν παντελῶς ϑηριώδη καὶ 
ἄλογον ζωήν, ἀμυδρὸν ἐπαγόμενον τὸ τοῦ λόγου φέγγος, ὥσπερ καὶ σίδηρος ᾿ 
ἀμυδρὰν ἔχει πρὸς τὸν ἄργυρον “τῆς χρόας ἀπεικασίαν μέλας ὧν κατὰ τὸ 
πλεῖστον᾽ χαὶ γὰρ τὸ παϑητιχὸν ἔχει φαντασίαν μιμεῖσϑαι νοῦν ἐθέλουσαν 
χαὶ λόγον; ἀσϑενοῦσαν δὲ διὰ τὴν μετὰ τῆς ὕλης ἐνέργειαν. Τὰ μὲν οὖν 
Ἡσιόδου γένη τοιαῦτα: Πλάτων δὲ εἰς δύο διελὼν τὴν πόλιν τοῖς μὲν ἄνω 
τεταγμένοις ἀπονέμει τὸ χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν γένος, τοῖς δὲ χάτω τὸ χαλκοῦν 
χαὶ σιδηροῦν, τῷ μὲν φυλαχιχῷ τὸν χρυσὸν ὡς ἀχήρατον ἀποδοὺς χαὶ ἄυλον, 
τῷ δὲ ἐπιχουριχῷ τὸν ἄργυρον ὡς ἐχείνῳ συγγενεῖ καὶ ἀπ᾽ ἐχείνου λόγον προσ- 
λαβόντι χαὶ παιδείαν, τῷ δὲ ϑητιχῷ πάϑεσιν ὑλιχοῖς χρωμένῳ τὸν χαλχὸν χαὶ 
τὸν σίδηρον ἔστι γάρ τι καὶ ἐν τούτῳ πάντως ἄμεινον χαὶ χεῖρον ἀνάλογον 
ἐχείνοις, χαὶ ὁ μὲν χαλχὸς τὴν πρὸς τὸν χρυσὸν ἀναλογίαν διασώζει τοῦ κρείτ- 

1 αὐτὸν ΗΠ |] 4 τὰς αὐδίαϊ ἢ 9 "ἀφορίζειν ΗΙ 11 πρέπει 5 ἢ 16 ἐχ τοῦ αὐάϊαϊ |} 
11 τὸ πάϑος ζὕδοηον (ς7. υ. 19) 21 ἀντίτυπον (δν) καὶ ὕὕύϑαποεν [1 22 οἷα Η 23 δύσχαμ- 
πος Η  ὀπισθοκαρῆς Π »»Υ. ἢ ογαοσμῖξ αἰξομδδ σογδώηι δύσχαμπτος καὶ ὀπισθοβαρὴς χαὶ 
φωτὸς ἄμοιρος σσπουσογειπέ Ἡοῖές οὐ ἴὕδοηον, φμοῆὶ αὐ εἰηιέμαέηοηι ἰοοὶ οοἰοδενγίηιέ ὧδ 
απίηιαγμι δίσέα αἰαξὶδ Ῥίας. Ῥλαοῶν. ». 2465, 2470 δογίρέμηι 7886 ὕὕδομεν οοηλοξ. ΟἿ. 
οἴΐαηι Ῥϊοξίημα ὁἐηη. ὙΠ9, 4 ». 1619 ἢ 24 ᾧ) ὧν Π;γ. || 25 ἀτιμώτατον ΗΠ ἢ 84 ἀπ᾽ 
ἴ75667) ὑπ᾿ ΠΗ 
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τονος ἐν αὐτῷ, ὃ δὲ σίδηρος τὴν πρὸς τὸν ἄργυρον. ὅταν οὖν λέγωσιν αἱ 
Μοῦσαι [ρ. 5475] τὰ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ καὶ παρ᾽ αὐτῷ γένη μὴ χρῆναι συμμιγνύναι, 
φυλάττειν δὲ ἀλλήλων διωρισμένα, τὰ χρείττονα καὶ χείρονα εἴδη τῆς ζωῆς 
ἀξιοῦσιν ἀσύγχυτα διαμένειν - παρ᾽ ἀμφοτέροις γὰρ διαφορότητες εἰδῶν ζωτιχῶν 
σημαίνονται διὰ τῶν ὑλῶν τούτων, ἃς ἀχράτους διατηρητέον, εἴτε οὕτως αὐτὰς 
διαστήσαιτό τις ὡς ὃ Ησίοδος πενταχῶς, εἴϑ᾽ οὕτως ὡς Πλάτων διχῇ διχῶς. 
τὴν γὰρ σύμμιξιν μήτε τὸν χρυσὸν ἀκήρατον ἔστι σώζειν, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς τῶν 
ἄλλων μίξεως ἰούμενον χαὶ σήψεως ἀναπιμπλάμενον ἀποτελεῖν, μήτε τὸν σί-- 
δηρον ἔστι τὴν ἑαυτοῦ φυλάττοντα τάξιν, ἀλλὰ τὰ ἀργύρου πράττειν ἐθέλοντα 
διὰ τὴν μῖξιν, καὶ ταῦτα χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον ὄντα, καὶ σχοτεινὸν ἀλλ᾽ οὐ 
φανόν. 

ΜΙ. Τὴν ἀνομοιότητα στάσεως αἰτίαν εἶναί φησιν ὃ τῶν ἹΜουοῶν ἱερὸς 
λόγος [Ρ. 5475] εἰχότως εἰ γὰρ ἢ ὁμοιότης συναγωγός ἐστι τῶν πολλῶν εἰς ἕν, 
καὶ ἢ παροιμία τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ λέγουσα φέλον ἀληϑής, δῆλον δὴ ὅτι καὶ 
ἢ ἀνομοιότης αἰτία στάσεως χαὶ ἔχϑρας, καὶ τὸ ἀνόμοιον ἀλλοτριοῦται παντὸς 
ᾧπέρ ἐστιν ἀνόμοιον. πῶς οὖν χαὶ ἐν τούτοις ἣ ἀνομοιότης τίχτει τῶν ἀρχόντων 
τὴν στάσιν; πῶς δὲ ἄλλως ἢ τῶν ἀρχόντων οὐχ ἔτι μόνως ὄντων ἀγαϑῶν οὐδὲ 
φύσεσιν ἀχηράτοις χρωμένων οὐδὲ χαϑαρευόντων τῆς τῶν πολλῶν ἔτι ζωῆς, 
ἀλλὰ πάϑεσι συμμιγῶν ὄντων, ἣ πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν ἀνομοιότης ἐπιγίγνεται 
διὰ τὴν τῶν ἀνομοίων μῖξιν, λόγου χαὶ ἀλογίας, παιδείας καὶ ἀπαιδευσίας, 
εὐφυΐας χαὶ ἀφυΐας; ταύτης δ᾽ ὑπεισελθούσης οἱ μὲν ἐπ᾽ ἄλλας οἵ δὲ ἐπ᾽ 
ἄλλας ὁρμὰς ἔρχονται καὶ ὀρέξεις. ἅς ἐϑέλοντες ἐχπληροῦν στάσεις ἐγείρουσι 
χατ᾽ ἀλλήλων, οὐχ ἔτι διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν ἠθῶν χοινὰ πάντα νομίζοντες 
οὐδὲ τὸ ἐμὸν καὶ οὐχ ἐμὸν φεύγοντες οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἡδόμενοι καὶ λυ- 
πούμενοι᾽ διίστησι γὰρ αὐτῶν τὰς ἡδονὰς χαὶ λύπας ὕ ἀνομοιότης τῶν ἠϑῶν, 
χαὶ οἱ μὲν ἄλλοις οἱ δὲ ἄλλοις χαίροντες χαὶ ἐπ᾿ ἄλλοις ἀχϑόμενοι χαὶ ἄλλοις 
τὸ ἴδιον ἐπίπροσθεν τίθενται τοῦ χοινοῦ ᾿ διῃρημένων δὲ αὐτοῖς τῶν ὀρέξεων 
ἐμφύεται στάσις τῶν παϑῶν τῶν ἰδίων ἑχάστοις ἐμφωλευσάντων, ἐπ᾽ ἄλλα ἄλ-- 
λους ἑλχυσάντων. οὐχοῦν ἢ μὲν στάσις λύει τὴν πολιτείαν᾽ ταύτην δὲ ἣ ἀν-- 
ομοιότης ἐποίησε τῶν ἀρχόντων πρὸς ἀλλήλους" ταύτην δὲ ἢ μῖξις τῶν ἐν τῇ 
πόλει γενῶν ἀρχιχῶν χαὶ μὴ ἀρχικῶν- [[καὶ] ταύτην δὲ ἣ ἀμουσία τῶν τοὺς 
Ἰάμους χαὶ τὰς συνέρξεις ἐπιτελούντων, οὐ δυνηϑέντων χρῖναει τὰς ὁμοίας 
φύσεις καὶ συντάξαι πρὸς ἀλλήλας " ταύτην δὲ ἢ ῥᾳθυμία τῶν παιδευσάντων 
αὐτοὺς καὶ ἐν γυμναστικῇ μὲν ϑρεψάντων, μουσιχῇς δὲ ἀμελησάντων ταύτην 
δὲ ἢ τῶν σοφῶν ἀρχόντων τοῦ χαιροῦ τοῦ δέοντος εἰς τοὺς γάμους παρόρασις, 
οὐ πάνυ γεννήσασα φυλαχιχοὺς ἄνδρας, λογισμῷ μὲν χρωμένων ἐχείνων μετ᾽ 
αἰσθήσεως, τῆς δὲ αἰσθήσεως ἐν τῇ ϑεωρίᾳ τοῦ καιροῦ τὸ ἀπαραλόγιστον μὴ 
ἐχούσης. ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι τὴν μεγίστην ἔχει δύναμιν ὃ χαιρὸς εἰς 
τὸ λύεσϑαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἔσται δὲ οὗτος ὃν ἀφορίζει τοῦ χόσμου 

4 ἀσύγχητα Η ἢ 1 ἐστὶ Η 8 ἀπολεῖν ὕὕδεηον; ς΄. Ῥίαί. ». θ0θ5 ἢ 9 ἐστὶ Ζί ἢ 
12 δ) ὃ γὰρ Τῖ»γν. ἢ 14 παρομία ΠΗ || ὅμοιον] ὅμοιον τῶν εἰρημένων λέγουσα ΤΠ »γ. ||} 
16 "τίχτει] ..τεὶ ΕΙ || 11 ϑοὺχ ἔτι] οὐχ ἔστι Η 18 δἔτι)] ἐστι ΗΙ], ἢ 28 ἐμφωλευσάντων 
ὕβοη 67} ἐμφολευσάντων ΤΥ »γ., ἐμφυλευσάντων ΤΥ οοΥν. ἢ 51 χαὶ δοοϊιιδὶ ἢ 32 χρίναι ΠΗ 
34 ἐγγυμναστιχῇ ἢ γγ. 
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παντὸς ἢ περίοδος εἰς τὴν χατωρϑωμένην τῶν πραγμάτων γένεσιν᾽ ἐπεὶ πᾶν 
μὲν τὸ γιγνόμενον ἐν χρόνῳ γίγνεται, κατὰ χαιρὸν δὲ οὐ πᾶν, ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν 
μέλλῃ τοῦ ἀγαϑοῦ τυγχάνειν καὶ τῆς οἰχείας τελειότητος, χαὶ ταύτῃ διαφέρει 
τοῦ ἄλλου χρόνου παντὸς ὃ χαιρός. 

ΜΔ. Τὴν πρὸς τὰς Μούσας τοῦ ποιητιχοῦ γένους οἰκειότητα καὶ οὗτος ὃ 
λόγος ἐδήλωσεν ἀρξάμενός τε ἐχ τῆς Ὁμηριχῆς ἐπιχλήσεως ὅπως δὴ πρῶ- 
τον στάσις ἔμπεσε᾽, καὶ τελευτήσας εἰς τὴν Ὁμηρικὴν ἐπίρρησιν “ταύ-- 
τῆς τοι γενεῆς χρὴ φάναι εἶναι στάσιν, ὅπου ἂν γίνηται᾽" τὴν 
ἀνομοιότητα δήπου λέγων τῆς στάσεως ῥίζαν, χαὶ ἐν μὲν τῇ ἐπιχλήσει τῶν 
Μουσῶν τὸ εἶδος αὐτῆς ἐνδειξάμενος, ὅτι διαιρετιχὸν χαὶ φϑαρτιχόν, ὥσπερ τὸ 
πῦρ καταναλίσχον πᾶν τὸ προστυχόν, ἐν δὲ τῇ ἐπιρρήσει τὴν αἰτίαν, ἀφ᾽ ἧς 
ὑφίσταται τὸ τῆς ἀνομοιότητος τῶν ἡϑῶν γένος. 

ΜΕ. Τέλος ἐστὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἡ ἕνωσις, ὥσπερ δὴ καὶ τοῦ κόσμου 
τῆς συστάσεως, καὶ πρὸ τοῦδε τοῦ χόσμου τὸ ἕν. χαὶ γὰρ ἢ ὁμοιότης τῆς τοῦ 
νός ἐστι συστοιχίας" διὸ καὶ πάντα τὰ προϊόντα δι᾽ ὁμοιότητος ἀπὸ τῶν οἱ-- 
χείων αἰτιῶν παράγεται, χαὶ πάντα τὰ ἐπιστρέφοντα πρὸς τὰς ἀρχὰς δι᾽ ὁμοιό-- 
τητος ἐπιστρέφει πόϑῳ τοῦ ἑνός τὸ γὰρ ἐν τῷ ἑνὶ μεῖναι μὴ δυνηϑὲν τὸ ὅμοιον 
ὡς συγγενὲς ἀσπάζεται πρὸς τὸ ἕν. χαὶ ἢ ἁρμονία δὲ καὶ ὃ ῥυθμὸς δι᾽ ὁμοιό- 
τητος ἔχουσι τὴν ὕπαρξιν, ὧν αἱ Μοῦσαι προεστᾶσιν᾽ ὅϑεν δὴ χαὶ οὐ πάντες 
λόγοι ῥυθμοὺς ποιοῦσιν ἢ ἁρμονίας, ἀλλ᾽ οἱ τῆς ὁμοιότητος ὄντες ἐπιμόριοι καὶ 
πολλαπλάσιοι" τὸ δὲ πολυσχιδὲς τῶν ἄλλων λόγων χαὶ πολυσύνθετόν ἐστι“τῶν 
μουσιχῶν λόγων ἀλλότριον. ἑπομένως ἄρα ταῖς ἑαυτῶν ἐνεργείαις αἱ Μοῦσαι 
χαὶ τοῖς δώροις, οἷς δωροῦνται τὸν χόσμον, εἰς τὴν ἀνομοιότητα τὴν στάσιν 
ἀνήγαγον χαὶ αὖ τὴν φιλίαν εἰς τὴν ὁμοιότητα τῆς ζωῆς ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς ὃ 
τῶν Μουσῶν ἱερὸς ἀριϑμὸς τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου φύσεώς ἐστιν, ἐχ τοῦ πρώτου 
περιττοῦ χαὶ τελείου τετράγωνος ὦν, ἐν τρισὶ τριάσιν ἀφωρισμένος, χαὶ οὐ 
μόνον τέλειος ὦν, ἀλλὰ χατὰ πάντα τέλειος, εἴς τε τὴν μονάδα συνελισσόμενος, 
ἀφ᾽ ἧς προῆλθε, καὶ ἕν νέον εἶναι χαὶ αὐτὸς ἐπειγόμενος. χαὶ ἔστω καὶ ἡμῖν 
τοῦτο τέλος τῆς τοῦ λόγου τῶν Μουσῶν ἐπιβλέψεως ἐπὶ τὸ ὃν ἀναγαγοῦσι τὴν 
ϑεωρίαν. 

ΜΕΛΙΣΣΑ ΕἸΣ ΤῸΝ ΕΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΙ ΛΟΓῸΝ ΤΩΝ ΜΟΥ͂ΣΩΝ. 

1 χατορϑωμένην Η ἢ ἐπεὶ] ἐπὶ 7 ἢ 1 ἔμπεσε Ῥίαί. ». δ4δὰ (ς. Ἡοηι. Π 113 
ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε)} ἐνέπεσε Η [[ἰ 8. γενεᾶς Ῥίαί. ». δ4175 ᾿ξόγὶ πιοΐδογοδ (φ΄. 
Ἡδοηι. ἵ 241 ταύτης τοι γενεῆς τε χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι) ἢ φᾶναι 7 || γίγνηται ἀεί 
Ῥιαΐ. 1. ὁ. ἢ 185 συστοιχείας Η͂ ἢ 20 οἱ (διὰ) τῆς ὄμ. νιαϊέέ ὕσεομον ἢ 28 ε΄. Ἡονηνΐαβ 
ἐῃ Ῥλαοάν. ». 101 «4δὶ ταῖς δὲ Μούσαις τὸν ἐννέα (60. ἀνιεροῦσι), διότι πάσας τὰς ἐνεργείας 
χαὶ τὰς σχέσεις ἔχει ἐν ἑαυτῷ, ἐπεὶ καὶ πᾶσα ἡ πρόοδος τῶν ἀριϑμῶν εἰς τὸν ἐννέα περαι- 
οὔται' διὸ καὶ. ἐννεὸν (ἰδρ. ὃν νέον) αὐτὸν ἐκάλουν. χαὶ ὁρᾷς, ὅτι ἡ μὲν μονὰς ὡς πρώτη 
τὴν τριάδα τέλειον ποιεῖ, ἡ δὲ τριὰς τὸν ϑ΄. 
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ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΔΕΙΚΝΥΝΤΩΝ ΤΡΙῺΝ ΛΟΓῺΝ ΟΤῚ ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΈΣΤΕΡΟΝ 
ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ͂ ΤῸ ΔΙΚΑΙΟΝ. 

Τρεῖς εἰσιν οἱ δειχνύντες λόγοι τοῦ δικαιοτάτου βίου τὴν εὐδαιμονίαν ἐν 
τῷ τῆς Πολιτείας ἐνάτῳ χαὶ τὴν ἀϑλιότητα τοῦ ἀδίχου᾽ πρῶτος μὲν ἐχ τῆς 
πρὸς τὰς πολιτείας ἀναλογίας τῶν βίων, δεύτερος δὲ ἀπὸ τῶν χριτηρίων ἐν 
οἷς χρινόμενοι πλέον ἢ ἔλασσον ἔχουσιν ἀλλήλων, τρίτος ἀπὸ τῆς ἐν ταῖς ἐνερ-- 
γείαις τελειότητος ἢ ἀμίχτου πρὸς πᾶν τὸ ἐναντίον οὔσης ἢ μεμιγμένης. ἐπειδὴ 
γὰρ τοῖς μὲν [ἢ] ἡδονὴ δοχεῖ τὸ τέλος εἶναι͵, τοῖς δὲ φρόνησις, ἐὰν δειχϑὴ 
χαὶ χαϑ᾽ ἑχατέραν καὶ κατ᾿ ἄμφω χρατῶν ὃ δίκαιος, φέροιτ᾽ ἂν εἰχότως τὰ 
νικητήρια, χἂν λανθάνῃ ϑεούς τε καὶ ἀνθρώπους : τὸ δὴ τῷ Σωχράτει προ-- 
χείμενον ὄν. Ὁ μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας τῶν πολιτειῶν λόγος ἔοιχεν ἀπ᾽ 
ἀμφοτέρων ἐπιχειρεῖν, δειχνὸς τὴν μὲν βασιλικὴν πολιτείαν γέμουσαν ἔμφρονος 
ζωῆς ὡς χοσμοῦσαν ὅλην τὴν πόλιν καὶ ἡδίστην ὡς μόνην ἐλευϑέραν καὶ 
ἑαυτῇ φίλην, τὴν δὲ τυραννιχὴν τῶν ἐναντίων μεστήν. ἀνήδονός τε γάρ ἐστιν 
(ὡς ἀεὶ τῶν τυράννων ἐν ὑποψίαις ὄντων πρὸς τοὺς ἀρχομένους, ἐν φόβοις, ἐν 
φϑόνοις, ἐν ἀπιστίαις, ἐν τοῖς τοιούτοις ἅπασιν, χαὶ τῶν ἀρχομένων ἐν ἀνάγ- 
χαις, ἐν ὀδυρμοῖς, ἐν ἀχουσίῳ τῇ συμπάσῃ ζωῇ) καὶ φρονήσεως ἄμοιρος πά- 
σης) δβἴπερ φρόνησις οἷς ἂν παραγένηται σώζει τοὺς ἔ ἔχοντας, ἣ δὲ τυραννικὴ 
πολιτεία μιᾶς ἐστιν ἐπιϑυμίας ἔχγονος τῆς παρανόμου, πεδήσασα τὰς ἄλλας 
χαὶ αὐτὸν τὸν τῆς φρονήσεως δεχτιχὸν λόγον. Ὁ δὲ αὖ ἀπὸ τῶν χριτηρίων κα β 
ὡρμημένος, τῆς ἐπιχειρήσεως τρόπος, αὐτόϑεν ἀπ᾽ αὐτῆς προάγεται τῆς φρονή-- 
σεως χαὶ ὡς ἐν ὕλης τάξει χαὶ ὡς ὀργάνων. ὅταν γὰρ λέγηται χρίνεσϑαι πᾶν 
ἢ φρονήσει ἢ λόγῳ ἢ ἐμπειρίᾳ, δῆλον δήπουθεν ὡς ἄρα ἢ μὲν ὡς ἀληϑῶς 
κριτικὴ τῶν ὄντων τῆς ἀξίας ἐστὶν ἢ φρόνησις, ἣν διὰ τοῦτο χαὶ τέλος ἔϑεντό 
τινες εἶναι τῆς ἀγϑρωπίνης ζωΐῆς᾽ προηγεῖται δὲ ταύτης ἣ ἐμπειρία, πρόδρομος 
οὖσά τις γνῶσις χαὶ τὴν ὅλην παρέχουσα τῇ φρονήσει (δέονται γὰρ οἱ ἔμ- 
φρονες ἐσόμενοι χαὶ τῆς ἐμπειρίας, ἀλλ᾽ ὡς ὕλης προὐποχειμένης, αὐτοὶ τὸν 
τῆς αἰτίας προβεβλημένοι δεσμόν, τῆς ἐμπειρίας μόνον τὸ ὅτι λεγούσης) ὃ δὲ 
δὴ λόγος ἐχ τρίτων, ὅσα διέγνωχεν φρόνησις, γνώριμα ποιεῖ καὶ πιστοῦται 
μεϑόδοις χρώμενος, δι᾿ ὧν ἐμφανίζει τὴν ἔνδον ἐνέργειαν τῆς φρονήσεως. χαὶ 
ἔστιν ἡ μὲν ἐμπειρία ἔξωϑεν ἔσω χίνησις, ὃ δὲ λόγος ἔνδοϑεν ἔξω πρόοδος, ἡ 

{2} 
Ῥ. 511---580 

. δ82---ὅ888 

δὰ φρόνησις ἔνδον βένουσα χρίσις, ἀνεγειρούσης αὑτὴν ἐν ἑαυτῇ ψυχῆς. Ὁ δὲ ἴ ἦς [855 588ε 
ἀπὸ τῶν ἡδονῶν τῆς διαφορᾶς λόγος δῆλον ὡς οὐδαμόϑεν ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ τῶν 
παρεπομένων ἐπιχειρεῖ τοῖς τέλεσιν, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ τέλη τινὲς νομίζουσιν ̓  
οὕτως δ᾽ οὖν δείχνυσιν ἀπὸ τούτων τὴν τῶν διχαίων ζωὴν μεῖζον ἔχουσαν τὸ 
ἀγαθὸν τῆς τῶν ἀδίχων τριχῶς" καὶ γὰρ διὰ τὸ εἶδος τῆς ἡδονῆς καὶ διὰ τὸ 
ἡδόμενον καὶ διὰ τὸ ἀφ᾽ οὗ γίνεται ἡδονή τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ἧστόν. τοῖς 

ὅ δᾳ. ἐν οἷς οἱ κρινόμενοι ἑαδωΐα ρασ. 44 ἢ 8. ἡἣ δοιαὶ ἢ 10 "τὸ] ὃ ΗΓ! || 19 ο", 
Ῥιωαέ. ». δ110 || ἔγγονος Η ἢ 28 ῬἜφρονήσει) νοήσει 57. Οὗ δόᾳᾳ. οἑ ἑαδιιΐαηι ραρσ. 44; 
ῬΙαί. ». ὅ825 | δήπουθεν χτλ.) ϑὲν ὡς ἄρα ἡ μὲν αὐ. ἐπ πιαγς. Η ἢ 21 τῆς σαἀά. ἐπ 
“παῦρ. Η |] 28 περιβεβλημένοι ὕύδομεν ἃ 82 αὑτὴν ζ789η67) αὐτὴν ΠΗ͂ || 3ὅ οὗτος ὕύεπεν.. 
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μὲν γὰρ καὶ ἢ ἡδονὴ χαϑαρά, καὶ τὸ ἡδόμενον μᾶλλον Ὅν" ψυχὴ γάρ. καὶ τὸ 
ἀφ᾽ οὗ, τὸ ὄντως ὃν καὶ [τὸ] ἀληϑές ᾿ τοῖς δὲ χαὶ ἡ ἡδονὴ συμμιγὴς πρὸς λύ-- 
πην, χαὶ σῶμα τὸ ἡδόμενον, χαὶ τὸ ἕστὸν σωματικὸν (καὶ ψευδές)" ἐν ὕλῃ 
Ἱὰρ ὄντα οὐχ ἀληϑῶς ὄντα. τούτων δὲ ταύτῃ ἐχόντων ἣ τῶν δικαίων ἡδονὴ 
τῆς τῶν ἀδίχων, ὥστε χαὶ ὃ βίος τοῦ βίου, πάντως ἀμείνων. κχατὰ πάντας 
ἄρα τοὺς λόγους εὐδαιμονέστερον τοῦ ἀδίχως ζῆν ἐστι τὸ διχαίως" τὸ δ᾽ ἦν 
τὸ ζητούμενον. 

Κατὰ τρεῖς τρόπους εὐδαιμονέστερον τοῦ ἀδίχου τὸ δίκαιον " 

εἰσὶ δὲ οὗτοι 
ρσαπαιααπιανασασ νος ιι “ ΟΟΟ.Ο..ο.ο.ο.οΦ..Ο..ο.ΟΟοΟ....ΟΟΟΝΝΝ 

πρῶτος ὃ ἐκ τῆς πρὸς δεύτερος ἀπὸ τῶν τρίτος ὁ ἀπὸ τῆς ἐν ταῖς ἐνεργείαις 
τὰς πολιτείας ἀναλογίας κριτηρίων ἐν οἷς οἱ τελειότητος 

τῶν βίων χρινόμενοι πλέον ἣ 
ἔλαττον ἔχουσιν ἀμίχτου ὡς τῆς μεμιγμένης ὡς 

| ἀλλήλων τῶν δικαίων τῆς τῶν ἀδίνων 
“«αὐὐπαααπευιιιν»"  παπαπαιπάποοσ. σαν ΟΕΒΕΒΡΡΌΝΝΝΝΝΝ 

| ] | | | ] | ἰ ᾿ 
ῶ-. ὧν .6 »ἥ; ω. ο. Ω»’ ον ο’ ῶ»ν ῶ» 

3 ἕξ 3 ξ ι. ὃ ὃ ὶ ἃ ἃ 
δι Σ Φ ΚΥ ΟΞ -,Ό ΞΘ 3. ὦ 
ΕῚ ΕῚ Φ σὰ ΠῚ ο. 
8, [ Ἑ δι Ἔ »" δι Ἔ σ΄ 

« 

ΕἸ τ 3. ὃ ' 3 ὃ 8 
δ᾿ ΞΘ ---.ο.Οἕ, 4, φ" ΞῈ ἃ. Ἔ 

τ 3 ος Φς ς ἢ 5 τ ε Ε Ξ ΕἾ κι Ξ' ἕ 
4 δ " «οἷν « »ἭΆ - 

ῶ. ἀρ 9 ΓῚ [} 
ὡς Ἔ Εὶ - ::Ξ -«ς- 
Ἕ φ Ὄ- δι Ο .Θ Ὄ « ϑ» « ὧν 

ΕῚ ς ος Ξ' [Ὶ βῃ 

ξ πβ “ ὴ Ἕ 
μὲ Β, Έ 
3, 8. Ἑ 
5 Η ξ 
- Ξ “ει 

Ἔ 3, Θ 
ς- τΞ, 
3 «ὃν 
Γ.Ὶ 

ϑυγηὰ ὕορῷ γοχ ϑρόφροηϑγῃ υμιλουτὶ 99 υὑμδογοῖρβ γοχ “μιγφὰ αἴαγῳ 860. 5ρόν αἰ δρϑγφοσῃ 10. οολφοίλαρ ϑύοοο ἰυκιλλοθο 51}ν 

01 

2 τὸ δϑοϊεδὶ (τ΄. ἑαδιΐαη) ἃ 38. "ὴῆστὸν)] ἦδον Η [ἡ καὶ ψευδές σἀὐαέάδὲ ος ἐαδιῖα ἢ 
8 “Ῥαρίπα δοφμορές λαδοηΐεν ἦκα διαγραφαί᾽ Ἡοϊδίονμα ἢ 1) συμμιγμένον Η 3) "τῆς 
ψυχῆς ΗΗ͂ (φ΄. ο. 1) ἢ 8) καὶ ἀχουσίου ζονῆς δϑοοίμδὲ ἐϊαία δ: ρα. 48, 11 
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Τῶν κεφαλαίων τοῦ δεχάτου βιβλίου 
»απππιδαδααα σα“ ον ΟΝ 

ἐλεγχτιχὸν τῆς ποιητικῆς ὡς μιμητικῆς περὶ ἀϑανασίας περὶ τῆς προνοίας τῶν ϑεῶν καὶ 
ἀλλ᾽ οὐ παιδευτικῆς τῶν ψυχῶν τῶν δαιμόνων τῆς περὶ τὰς ψυχὰς 

Ϊ εὖ χατιούσας τε εἰς γένεσιν καὶ 
τ ῶοὁοΕοὁΕὁὃψοοὁὄ ἢ 

χωριζομένας αὐτῆς 

| | .-Οο᾽ἱ. πὶ. 
Δ, φ' ΕῚ 3'΄ Α' 8 8 ΕΗ 8 δι 

ἢ ὧν "ἫΝ δ ὃ . ΠΝ τ, τ, τ, “᾽ 

3 ξ: 3. ἃ ΝΑ ᾿, το " 
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" Ἔ Ξ Ξ ἘΦ. 8 ϑ. «’ 8, κ 8 
ἕρ Ἔ Ξ 3 εὲ " ἢ ϑ - - - σϑθ'ι, τ "ἘΞ Φ ὃ τ ἃ . 
δ Ἔ Ἔ ο“᾿'8}. Ὁ “ 8 ῷ “ 
ΜΕ] Ἔ ξ ΞᾺ - Ξ Ἕ τ᾽ Ε 
δ Ω Ξ Ἑ. "δ΄ "Ξ δ’ ς 8 ω 

. ὁ :ς ἐξ ἜΣ: " 8 89 : 3 ὃ 8 ὃ ᾿ Ἔ 
“ εὴ »ὲ .6 

5, Β, Ἢ Ε΄ ξ’ ᾿ς ΗΞ 
ῶ’ ".» 4) “ζῷ Ὁ. μϑ 5 Ώ 

"»"“ Ε΄ ΖΦ ὃι Σ΄ ἊΝ εὴ “" 

Ξ κ᾽ 3 8 8 ἃ ᾿ 
Ὃ δ. μῚ - « 8 » 
δ, ς- ΐψ ΠΝ 9» "3 ΠΝ 
Σ 3, 8 ἕν “ Ἔ Ξ 3 ν ς- ;. ς8 ἢ φ 
οι .»"Ὅ »ἐ ὧν 8ι 
Φ «δ ΘΟ Ώ. Ξο 2 π- 
5’ "ἂρ 8 ςφ- “4 8 
“Ἵ Φ »»; ῳ δὲ 
.«Θ ὃ 3 τὴ Θι 

“ ἘΝ 
οἷἣ “ «5: Ξ 
ἝἜ «-«- ὄρ φ». 
ο. ῷ, δ, 
8 ΓῚ -Θ ἶ ΞΕ 

ΕῚ Ὅν 
πε ς 
.3- δ 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΔΕΚΑΤΩΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. 

Τὸ δέκατον εἰς τρία κεφάλαια διήρηται" καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἰς ἔλεγχον 
τείνει τῆς ποιητιχῆς ὡς μιμητικῆς οὔσης ἀλλ᾽ οὐ παιδευτιχῇς τῶν ψυχῶν τὸ 
δὲ δεύτερον τὴν ἀϑανασίαν χαταδεῖται τῆς ψυχῆς χαὶ τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον αὐτῆς 
ἀναφαίνει συγγένειαν" τὸ δὲ τρίτον αὐτὸν παρέχεται τὸν μῦϑον, ὃς τὴν πρό- 
νοιαν δείχνυσιν τήν τε δαιμονίαν καὶ ϑείαν ὅλην τὴν περὶ τὰς ψυχὰς χατιούσας 
τε εἰς γένεσιν χαὶ χωριζομένας ἀπὸ τῆς γενέσεως, τούς τα τρόπους ἑχατέρων 
τοὺς πολυειδεῖς. τριῶν δὲ τῶν χεφαλαίων ὄντων εὔδηλον ὅτι τὸ μὲν χωρίζειν 
ἡμᾶς προτίϑεται τῶν ὑλικῶν εἰδώλων χαὶ ἀπάγειν τῶν τῆς ψευδοπαιδείας φαν-- 
τασιῶν ὡς χαϑελχουσῶν εἰς τὰ ἔσχατα τῶν ὄντων, ἃ δὴ χαὶ μεριχά ἐστι χαὶ 
μιμητὰ ὄντων ἀλλ᾽ οὐχ ἀληϑῶς ὄντα, καὶ ἁπλῶς πάσης τῆς ἐπιπλάστου ζωῆς 

1) τρίτον] εἶδος αἀά. Η ρον. 3) γένος Ηἶ ἢ 1 “7ποῖρὶξ ἀοίηάδ ἰέδεν δεὶε οαρεξ 
που Περὶ τῶν 6οέ. Ἡοϊδίοηίδ ἃ 11 ὄντων ζ)εθμον) ὄντως Η͂ 
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τὸ δὲ μετ᾽ ἐχεῖνο ταχϑὲν ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτοὺς χαὶ εἰς τὴν οἰχείαν ἐπανάγει 
ζωὴν καὶ τὴν ἀϑανασίαν, ἣν ἔχομεν κατ᾽ οὐσίαν, καὶ τὴν ἁπλότητα τῆς ὗπο-- 
στάσεως ἡμῶν (καὶ γὰρ ὅτι ἁπλοῦν ἢ ψυχὴ δείχνυται, χἂν φαντάζηται διὰ 
τὴν ἀλογίαν σύνϑετον, καὶ ὅτι ἀϑάνατον καὶ οὐ ϑνητὸν εἶδος, χαὶ ὅτι τῷ 
ϑείῳ συγγενές, κἂν “κε ὡς τοῖς σώμασιν δμόζυγον) " τὸ δὲ δὴ τρίτον ἐπιστρέφει 
μὲν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ πρὸ ἡμῶν καὶ τὴν ἐπιστασίαν τῶν χρειττόνων καὶ τὴν 
πρόνοιαν χαὶ τὴν εἱμαρμένην, τὴν εἰς ἡμᾶς χαϑήχουσαν φύσιν ἔχοντας ἀμφί-- 
βιον, ἀνιοῦσάν τε χαὶ χατιοῦσαν᾽ καὶ γὰρ οἱ βίοι χαὶ οἱ χλῆροι τὰς καϑόδους 
δηλοῦσιν ὑπὸ τοῖς ϑεοῖς γινομένας, καὶ οἱ ἐν Ἅιδου χαϑαίροντες ἡμᾶς ἢ χολά-- 
ζοντες δαίμονες τὰς μετὰ τὴν γένεσιν ζωὰς ὑποτάττουσι τοῖς χρείττοσιν. 

Ταῦτα μέν ἐστι τὰ κεφάλαια τοῦδε τοῦ βιβλίου. τὸ δὲ οὖν πρῶτον πάλιν 
εἰς τέτταρα διήρηται. πρῶτον μὲν γὰρ αὐτοῦ μέρος ἐστὶ τὸ δειχνῦον, τί δή- 
ποτέ ἐστι μίμημα χαὶ τίς ἣ μιμητική. καὶ τοῦτο δὲ ἐργάζεται διελόμενος, 
ὡς ἄλλο μέν ἐστι τὸ χαϑόλου χαὶ ἐν φυσιχοῖς καὶ ἐν τεχνητοῖς, ἄλλο δὲ τὸ 
μεριχόν, ὁ δὴ τούτου μετέχει πῤῥώτως, ἄλλο δὲ τὸ τούτου εἴδωλον μεριχοῦ με-- 
ρικόν- οἷον ἐν μὲν φυσιχοῖς τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος καὶ ὁ τὶς ἄνθρωπος καὶ 
ἡ εἰκὼν τοῦ τινὸς ἀνθρώπου, ἐν δὲ τοῖς τεχνητοῖς τὸ εἶδος τῆς χλίνης καὶ ἢ 
τὶς χλίνη καὶ τὸ ἐοιχὸς τῇ χλίνῃ. καὶ ἐν μὲν τοῖς τεχνητοῖς τρεῖς ποιηταὶ 
χλίνης᾿ ζωγράφος τοῦ μιμήματος, χλινοποιὸς τῆς τινὸς χλίνης, ϑεὸς τοῦ 
εἴδους τῆς χλίνης᾽ τοῦ γὰρ ἀεὶ ὄντος (τοιοῦτο δὲ τὸ εἶδος τῆς χλίνης) αἴτιος 
ϑεός, τῆς δὲ τινὸς χλίνης ὃ δημιουργὸς αὐτῆς χατὰ τὸ εἶδος, τοῦ δὲ μιμή- 
μᾶτος ὃ εἰδωλοποιός. ἐν δὲ τοῖς φυσιχοῖς τοῦ μὲν εἴδους αἴτιος ϑεός, τοῦ δὲ 
τινὸς τυχὸν ὁ πατήρ, τοῦ δὲ ὁμοιώματος πάλιν ὃ ζωγράφος. καὶ διελὼν ὁρί-- 
ζεται μίμημα εἶναι τὸ τοῦ τινὸς εἴδωλον, Ὁ ἐστι τρίτον ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς 
χλίνης. ἦν δὲ ὡς ἀληϑῶς χλίνης τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ οὔτε ἢ τὶς χλίνη --- μετὰ 
γάρ τινων αὕτη διαφορῶν γέγονεν τὶς χλίνη, ἄλλο τι οὖσα παρὰ τὸ εἶδος --- 
οὔτε πολλῷ πλέον τὸ εἴδωλον αὐτῇῆς᾽ ὥστ᾽ εἶναι τὴν μιμητικὴν τοῦ ἀπὸ τῆς 
ἀληϑείας τρίτου δημιουργόν. οὐδὲ γὰρ ἢ τὶς χλίνη μίμημα τοῦ εἴδους, ἀλλ᾽ 
ὑποδοχή τις᾿ ᾧ καὶ δῆλον ὅτι οὐ νοητὸν λαμβάνει τὸ εἶδος (ἦν γὰρ ἄν τοῦ 
γοητοῦ τὸ αἰσθητικὸν μίμημα, ὡς ὃ Τίμαιος εἶπεν [ρ. 485]), ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς 
ὃν τοῖς τισίν, ἃ δὴ μετέχοντα τοῦ εἴδους οὐχ ἄρα ἣ τούτου [ὑποδοχὴ] νοητοῦ 
μετέχει. μιμητικὴ δ᾽ οὖν ἐστιν ἣ δημιουργὸς εἰδώλων ἀπάγουσα τῆς ὅλης 
ἀληϑείας. τὸ γὰρ εἶδος ἀληϑῶς ὃν χαὶ ὄν ἐστι μόνον" οὗ ἣ χλίνη βάϑρον, 
ἄλλο δὲ οὐδέν᾽ ἀφ᾽ οὗ τρίτον ἐστὶ τὸ μίμημα τῆς χλίνης, οὐ μετέχον τοῦ 
εἴδους τῆς χλίνης, ἀλλ᾽ ὡμοιωμένον πρὸς τὸ μετέχον. 

Δεύτερον δὲ μετὰ τοῦτο μέρος ἐστὶ τοῦ πρώτου χεφαλαίου δειχνῦον ὡς 
ἄρα πᾶσα ποιητικὴ μιμητική τίς ἐστιν. καὶ δειχνύει τὸν τρόπον τοῦτον. ὅτι 
μὲν μιμεῖται πᾶς ποιητὴς λόγους καὶ ἔργα βίων ἀνθρωπίνων, δῆλον" καὶ ὅτι 
παντοῖα, καὶ τοῦτο δῆλον οἷον στρατηγούς, νομοθέτας, ῥήτορας, τέχτονας, 

4 Βεῖδος ((7. ». 48, 80)] εἶδες (δέ) Η; πἰδὲ φμαεάαηι ἐποϊάογωπέ, σοϊωδὲ (καὶ ὅτι μο- 

“νοειδὲς χαὶ οὐ πολυ)ειδές, ο΄. Ῥίαΐ. ». 6125 1 5. λέαέμηι ποέαυϊέ ὕὕδοεποῦ; διρρὶ. ζδγ6 κἂν 
(φαίνηται λελωβημένον), ς΄. Ῥίαί. ». 6110 ἢ “τῶν ϑείων “7 (ς΄. ῬΙαί. ». 611.) ἢ 13 5ἐργά- 
σεται ΠΗ͂ ἢ 19 χλίνης] τῆς κλίνης ΠΗ »γν. ἢ 238 τυχόντος ὕὕδομενῦ ἃ 20 Ῥαὐτὴ Η ἢ 28 ἥτις 
Ἡ ἃ 31 μετέχοντα ζὕεεη.67) μετέχονται ΠΗ ὑποδοχὴ φωρρίευΐ ἐμ ἐαομηα 4---ἢὮ {εέξ. 
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θ 
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γαυπηγούς. οὐχοῦν ἢ οἶδεν ὃ ποιητὴς χαὶ αὐτὰ ἐχεῖνα ὅσα χαὶ οἷα μιμεῖται, 
οἷον στρατηγεῖν, ῥητορεύειν, νομοϑετεῖν, ναυπηγεῖν᾽ ἢ αὐτὰ μὲν οὐχ οἷδε, μι- 
μεῖσϑαι δὲ αὐτὰ μόνον οἶδεν διὰ δή τινων ὁμοιωμάτων φαινομένων. ἀλλ᾽ εἰδὼς 
μὲν οὐχ ἄν τις ἕλοιτο μένειν ἐπὶ τοῖς τῶν χειρόνων ἔργοις, ἑαυτὸν ἀποστερῶν 

ὅ τῶν μειζόνων, εἰ μὴ παιδιᾶς ἕνεκα μεταχειρίζοιτο τὰ εἴδωλα πρὸ τῶν ἀληϑινῶν᾽ 
οὐδεὶς γὰρ ἂν σπουδάσειεν ἐπὶ τοῖς χείροσιν ἀντὲ τῶν ἀμεινόνων, ἀμφότερα 
δυνάμενος᾽ λείπεται οὖν ἀγνοίᾳ τῶν ἀληϑῶν σπουδάζειν αὐτὸν ἐπὶ τοῖς μιμή- 
μᾶσιν. εἰ οὖν πᾶς ποιητὴς σπουδῇ τὰ μιμήματα μέτεισιν, πᾶς ὃ σπουδῇ τὰ 
μιμήματα μετιὼν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ μιμητής ᾿ πᾶς ἄρα ποιητὴς μιμητύς ἐστιν, 

10 εἰ μηδὲν ἔχει τοῦ μιμεῖσθαι χάλλιον. καὶ τοῦτό γε οὐδὲν ἄλλο συνάγει ἢ ὅτι 
τῶν ποιητῶν οὐδείς, χαϑόσον ἐστὶν ποιητής, πολιτιχός ἐστιν΄ οὐδεὶς γὰρ πολι-- 
τιχὸς μιμητής ἐστιν, πᾶς δὲ ποιητὴς μιμητής. 

Τρίτον τοίνυν τοῦ αὐτοῦ χεφαλαίου, ὅτι πᾶς ποιητὴς οὔτε ἐπιστήμων ἐστὶν 
ἐχείνων ἃ μιμεῖται οὔτε ὀρϑοδοξαστιχός. τρεῖς γάρ εἰσιν τέχναι περὶ ἕχαστον᾽ 

15 ἢ χρησομένη τῷ γινομένῳ ὡς ὀργάνῳ, οἷον χαλινῷ ἢ ἱππιχή᾽ ἢ δημιουργοῦσα, 
οἷον χαλινοποιητική᾽ ἣ μιμουμένη τὸν ὄντα χαλινόν, ὡς ἣ γραφιχή. καὶ ἢ μὲν 
ἐπιστήμων τοῦ χαλινοῦ τὸ τέλος εἰδυῖα καὶ τὴν χρείαν (χυριώτατον γὰρ τῶν 
αἰτίων τὸ ταλιχόν, ὃ δὲ τὸ χυριώτατον εἰδὼς αἴτιον παντὸς ἐπιστήμων, ὁ δὲ 
χρησόμενος οἶδεν τοῦ ὀργάνου τὸ τελιχὸν αἴτιον). Ἢ δὲ ὀρϑὴν ἔχει δόξαν περὶ 

40 χαλινοῦ μανϑάνει γὰρ ὃ χαλινοποιός, ὅτι τοιόνδε δεῖ τὸν χαλινὸν εἶναι, παρὰ 
τοῦ χρησομένου τῷ χαλινῷ, καὶ τὴν αἰτίαν ἀγνοῶν 'ποιεῖ τοιόνδε χαλινόν. ἣ 
δὲ ζωγραφία μιμεῖται τὸ εἶδος τοῦ χαλινοῦ, βλέπουσα τὸ σχῆμα τοῦ δημιουρ-- 
γηϑέντος, οὔτε τὴν χρείαν εἰδυῖα, ὡς ἣ χρωμένη, οὔτε τὸν τρόπον τῆς ποιή-- 
σεως, ὡς ἢ δημιουργήσασα τὸν χαλινόν. οὔτ᾽ ἄρα ὃ μιμητὴς ἐπιστήμων ἐστὶν 

45 οὔτε ὀρϑοδοξαστιχὸς ὧν μιμεῖται. 
Τέταρτον ἐπὶ τούτοις, ὅ ὅτι λώβη τῶν ἀχουόντων ἐστὶν ἢ ποιητιχή, τὸ μὲν 

"λογιστικὸν τῆς ψυχῆς ἄγχουσα, τὸ δὲ παϑητιχὸν τρέφουσα. τοῦτο μὲν γάρ 
᾿ἐστιν φιλήδονον γχαὶ φιλόλυπον ᾿" αὔξει δὲ τὸ μὲν ποιοῦσα φιλόϑρηνον ἣ τρα-- 
γῳδία, τὸ δὲ φιλόγελων ἢ κωμῳδία. καὶ τί δεῖ περὶ τῶν πολλῶν λέγειν; ἀλλὰ 

80 χαὶ τῶν ἐπιειχῶν χαὶ μέσων ἐπιτρίβει τὸ παϑητιχόν, ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις συμ-- 
φοραῖς συνοιχτίζεσθαι χαὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ὀνείδεσι συγγελᾶν οὐδὲν ἄτοπον ἡγου-- 
μένων, ἀλλ᾽ ὡς ἐν παιδιᾶς μοίρᾳ ταῦτα πραττόντων, χἄπειτα μετὰ σπουδῆς 
ποιούντων ταὐτὰ διὰ τὸν ἐθισμόν. εἰ οὖν ἢ ποιητιχὴ μιμητικὴ παθῶν ἐστιν, 
ἣ μιμητικὴ τῶν παϑῶν αὔξει τὸ παϑητιχόν, ἢ αὔξουσα τὸ παθητικὸν εὐνομου-- 

85 μέναις πόλεσιν ἀνεπιτήδειος, δῆλον τὸ συναγόμενον. 
Τὸ μὲν δὴ πρῶτον χεφάλαιον εἰς ταῦτα διήρηται᾽ τὸ δὲ περὶ ψυχῆς εἰς 

δύο τέμνεται τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ ἐπιδειχνῦον ἀϑάνατον τὴν ψυχήν, τὸ δὲ τὴν 
ποίαν ψυχὴν ἀϑάνατον δεῖ νομίζειν διαστέλλον. τὸ μὲν οὖν πρότερον διὰ τοι- 
ὥνδε πρόεισιν λόγων᾽ ἣ ψυχὴ οὐ φϑείρεται ὑπὸ τῆς ἰδίας χαχίας᾿ τὸ μὴ 

40 φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας καχίας ἀ(διόν ἐστιν" ὃν γὰρ φϑείρει, τὸ κακόν τὸ 

ὅ "παιδιᾶς) παιδείας ΠΥ (ς΄. Ῥίαΐ. ». 8995. 6020) ἢ 1 ἐπὶ ὕεοπον) ἐν ΠΗ 1 13 ἔχε- 

φάλαιον ΤΙ [| 24 "οῦτ᾽ ἄρα] οὐ γὰρ Η ἢ 25 "ὧν)] ὡς (ς ποοῖα εδάμοία ποέαίωπ) Ἡ [} 
82 "παιδιᾶς) παιδείας ΗΠ 88 ταῦτα ΗΠ ἢ 384 αὔξασα Η  εὐνομουμένοις ΚΩ͂ 
38 "ποιὰν ΗΕ 
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οὖν ὑπὸ τοῦ μόνου δυναμένου φϑείρειν μὴ φϑειρόμενον ἀίδιον ἣ ἄρα ψυχὴ 
ἀίδιον. χαὶ ὥρμηται ὃ λόγος ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς φϑαρτικῆς τῶν φϑαρτῶν᾽ 
καὶ ἔστιν οὐχ ἁπλῶς συλλογισμός, ἀλλ᾽ ἀπόδειξις ἀναιροῦσα τὴν φϑορὰν ἀπ᾽ 
αἰτίας. εἰς δὲ τὴν τοῦ λόγου τούτου διάρθρωσιν πολλὰ διορίζεται" χαὶ δια-- 
φερόντως ὃν μέν, ὅτι ἑχάστῳ τῶν φϑαρτῶν ἔστιν τι χαχόν, ἐν ζῴοις, ἐν φυ-- : 
τοῖς; ἐν ἀψύχοις, ὡς ξύλῳ σηπεδών, ἐρυσίβη φυτῷ, ὀφθαλμία ζῴῳ. ἕτερον δὲ 
πρὸς χατασχευὴν τῆς ἀποφατιχῆς προτάσεως, ὅτι δεῖ μὴ κατὰ συμβεβηχὸς λαμ- 
βάνειν τὸ φϑαρτιχόν, οἷον ὅτι ἡ ἀδιχία φϑείρει, διότι ὃ ἄδιχος διδοὺς δίχην 
σφάττεται" χατὰ συμβεβηχὸς γὰρ οὕτω φϑείρει ἢ ἀδικία" εἰ γὰρ χαϑ᾽ αὑτό, 
πανταχοῦ ἂν ἐποίει τοῦτο καὶ ἐν πᾶσιν. τρίτον δέ, ὅτι μέγιστον οὔχ ἐστι 
χαχὸν τὸ ϑανάσιμον (ἀπαλλάττει γὰρ δαυτοῦ τὸ ἔχον), ἀλλὰ τὸ μὴ ἀπολλῦον τὸ ἐν 
ᾧ ἐστιν καὶ τοῦτο ἀπ᾽ ἐννοίας ἐχείνης τῆς λεγούσης τὸ μὴ εἶναι ἔλασσον εἶναι 
χαχὸν τοῦ εἶναι χαχῶς. ὥστε χαὶ χαϑ᾽ αὑτὸ μεῖζον χαχὸν τὸ ψυχῆς ἢ τὸ σώμα-- 
τος, οἷον ἀδιχία νόσου’ ἢ μὲν γὰρ καχύνει μὴ ἀπολλῦσα, ἢ δὲ κακύνουσα 
δίολλυσι τὸ ἔχον αὐτήν. τούτων δὲ διορισϑέντων ἄραρεν ἣ ἀπόδειξις ᾿ ἢ γὰρ 
ψυχὴ οὐ φϑείρεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου χαχοῦ χαϑ᾽ αὑτό, τὸ δὲ μὴ φϑειρόμενον 
ὑπὸ τοῦ ἰδίου χαχοῦ χαϑ᾽ ἑαυτὸ ἀίδιον, ἢ ἄρα ψυχὴ ἀίδιον. χαὶ γὰρ εἴ τις 
λέγοι τοῦ σώματος ἀπολλυμένου φϑείρεσθαι τὴν ψυχήν, ἔδει τὸ σῶμα φϑειρό-- 
μενον ἐμποιεῖν τῇ ψυχῇ τὴν αὐτῆς χαχίαν, ἵνα φϑαρῇ διὰ τὸ οἰχεῖον χαχόν, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ διὰ τὸ ἀλλότριον" εἰ δὲ τοῦτο, ἔδει τοὺς νοσοῦντας ἀδιχωτέρους 
γίνεσϑαι καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν χαχίαν χαχίους " ταῦτα δὲ ἄτοπα ̓  οὐχ ἄρα διὰ 
τὴν (τοῦ) σώματος φϑορὰν ἢ ψυχὴ φϑείροιτο ἄν. εἰ δέ τις ἀποροίη, πῶς οὖν ἢ 
ἐμψυχία φϑείρεται διὰ τὴν τοῦ σώματος ἐν ᾧ ἐστι διάλυσιν, ἐροῦμεν, ὅτι ἣ 
τοῦ σώματος διάλυσις τοῦ ζῶντος, ᾧ ζῶν ἐστι, καὶ τῆς ἐμψυχίας ἐστὶ καχόν " 
ἐπειδήπερ ἐν ὑποχειμένοις ἐστὶν ἡ ἐμψυχία, τὸ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν πᾶν 
δεῖται τῆς τοῦ ὑποχειμένου φύσεως εἰς τὸ εἶναι" εἰ οὖν τὸ εἶναι χοινὸν ἀμ-- 
φοῖν, χαὶ τὸ μὴ εἶναι χοινόν, καὶ τὸ αἴτιον ϑατέρῳ τοῦ μὴ εἶναι χαϑ᾽ αὑτὸ 
χαὶ τῷ λοιπῷ γίνεται αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, οὐ κατὰ 
συμβεβηχός. εἰ δέ τις ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ἄλογον μεταβάς, ὅπερ ὁ Τίμαιος λέγει 
ϑνητὸν εἶδος ζωῆῇς [Ρ. 695], σαφῶς ἀποροῖ, πῶς οὐχὶ χἀκεῖνο ἀϑάνατον, ὅπερ 
οὐ φϑείρεται ὑπὸ ἀδιχίας χαὶ δειλίας καὶ ἀχολασίας, μεγίστων ὄντων χαχῶν, 
εἴπερ μὴ ϑανάσιμα" τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν μεγίστων μὴ φϑειρόμενον οὐδὲ ὑπὸ τῶν 
ἐλασσόνων ἂν φϑαρήσοιτο (τὰ δὲ πιστὰ δια... . νγδι τὸ λέγον τὸ μὴ ϑανά- 
σιμὸν χακὸν τοῦ ϑανασίμου μεῖζον) ἐροῦμεν, ὅτι ταῦτα μέγιστα μέν ἐστι χαχῶν, 
ἀλλὰ τῷ λογικῷ, τῷ δὲ ἀλόγῳ τρόπον τινὰ χαὶ κατὰ φύσιν ἐστί. ϑηριώδη 
Ἰὰρ τὰ ἄλογα μόρια, τοῖς δὲ τοιούτοις κατὰ φύσιν τὸ ἀλόγως ἐνεργεῖν, λόγῳ 
δὲ παρὰ φύσιν (ὡς φύσει τοῖς χυσὶν τὸ ὑλαχτεῖν χαὶ ὄνοις τὸ γαστριμαργεῖν) " 
εἰ δὲ τῷ ἀλόγῳ μὴ μέγιστα ταῦτα χαχά, ϑαυμαστὸν οὐδὲν χἀχεῖνο φϑείρεσϑαι 
μετὰ τοῦ ὑποχειμένου τοῦ ἐν ᾧ ἐστι, χαϑάπερ τὴν ἐμψυχίαν᾽ ὃ δὴ γίνεται 

2 ὄρμηται Η  ὅ ἐστὶν Η || 6 ἐρυσίχη 3 || 12 δᾳ. φ΄. Ῥγοοίιδ ἑῃ Αἰοῖδ. 1 ». 144. 
997] Οὐ. 18 ἤχαϑ᾽ αὑτὸ] χατ᾿ αὐτὸν Η ἃ 16 διολισϑέντων Ξ 22 τοῦ σἀὐαίαὲ 1 
32 "οὐδὲ] οὔτε ΗΪ {[φϑαρήσαιτο ΖΖ || 33 δογίδ. ζεγε ἃ δὴ πιστὰ διὰ [τὸ δόγμα) τὸ λέγον 
(φ. ο- 10 δᾳ.) 5 | λεγον δίηο ασοοηέμ ΗΕ ἢ 358 "τῶν λογιχῶν᾽ τῶν δὲ ἀλόγων Η |!} 
46 μόρια ζϑε6..67)] μύρια Ἦ (ς΄. Αἀγιδίοί. 46 απέπια Π] 9 αἱ.) 
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τότε μόνον, ὅταν ἣ λογικὴ χωρισϑῇ πάντῃ τῆς πρὸς αὐτὸ συζωΐας. εἰ δέ τις 
ἐπιζητεῖ, πῶς δὲ ὅλως οὐ φϑείρει τὴν ψυχὴν ἢ αὐτῆς πονηρία, εἴπερ ὁρισμός 
ἐστιν τοῦ χαχοῦ τὸ φϑαρτιχὸν οὗ ἐστι χαχόν, ἐροῦμεν ὅτι καὶ ἡ ἀδιχία φϑείρει 
χαὶ ἢ ἀχολασία, ἀλλὰ τὰς ἐνεργείας τῆς λογικῆς ψυχῆς τὰς νοερὰς χαὶ δια-- 

5 νοητιχὰς καὶ τὰς ὀρϑὰς δόξας, ὥσπερ αὔξει τὰς τῶν ἀλόγων. διὸ καὶ ἐλέγομεν 

10 
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20 
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ἐχείναις εἶναι χατὰ φύσιν" ἐναντίως γὰρ ἔχετον ἥ τε λογιχὴ ψυχὴ χαὶ (ἢ) 
ἄλογος, καὶ τὸ τῇ ἑτέρᾳ χατὰ φύσιν τὴν λοιπὴν διατίϑησιν παρὰ φύσιν. διὸ 
χαὶ ὃ παντελὴς χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς λογικῆς ἀποσβέννυσιν τὴν ἐχείνου 
ζωήν. φϑείρει δ᾽ οὖν τι τῶν τῆς λογιχῇς τὸ ἐν αὐτῇ χαχόν, καὶ οὕτω πᾶν 
χαχὸν φϑαρτιχὸν οὗ ἐστι χαχόν, χαὶ μέχρι τοσούτου φϑαρτιχὸν μέχρις ὅσου 
χαχόν. τὸ μὲν οὖν πρότερον οὑτωσὶ διέϑηχεν ὁ παρὼν λόγος" ἐχ δὲ τούτου 
συνήγαγεν οἷον πόρισμα τοιοῦτον ̓  τὰς ψυχὰς μήτε πλείους γενέσϑαι μήτε ἐλάσ-- 
σους. εἴτε γὰρ ἐλάσσους γίνοιντο, φθαρήσεταί τις δέδειχται δὲ ἄφϑαρτος 
οὖσα ᾿ εἴτε πλείους γίνοιντο, ἐχ τῶν φϑαρτῶν ἔσονται τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἵνα 
μὴ φϑαρτὰ γένηται ἀϑάνατα. πᾶν δὲ τὸ γιγνόμενον ἔχ τινος γίνεται “ εἰ οὖν 
ἐχ τοῦ ϑνητοῦ τις γίγνοιτο ψυχή, γενομένη δὲ ἀϑάνατος εἴη, τὸ ϑνητὸν ἀϑά-- 
νατον ἔσται [ἢ] ψυχὴ γεγονός" ἀεὶ γὰρ γινομένων τῶν ψυχῶν δαπανηϑήσεται 
πᾶν τὸ ϑνητὸν εἰς τὴν τούτων ἀϑανάτων οὐσῶν γένεσιν, μὴ ἀνταποδιδομένων 
εἰς τὴν ἐκείνου γένεσιν. λάβοις δ᾽ ἂν ἐχ τούτων καὶ ὅτι χκαϑ᾽ αὑτὸν πεπέρα-- 
σται τῶν ψυχῶν ὃ ἀριϑμός, εἴπερ οὔτε πλείους γινόμεναι οὔτε ἐλάσσους διὰ 
τὴν ἀϑανασίαν ἔχουσι τὸν ὅρον, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἀπειρίαν. 

Τὸ δὲ δεύτερον ἀναγκαῖον ὑπέλαβεν διὰ τὴν ἄλογον ψυχήν. ἐπειδὴ γὰρ 
ψυχὴν καλοῦμεν τὴν πᾶσαν, ἀναγκαῖον ἦν διορίσαι ποίαν εἶναί φησιν τὴν ἀίδιον. 
τοῦτο οὖν ποιῶν τὴν λογικὴν μόνην διορίζεται τοιαύτην εἶναι (δηλοῖ δὲ λέγων 
[Ρ- 6115] ὅτι τὴν ἀϑανασίαν ἴδοις ἂν εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς βλέπων, καὶ 
οἵων ἐφάπτεται χαὶ οἷς ἐστιν συγγενής), ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν πᾶσαν μετὰ τῶν παϑὼῶν. 
ταύτῃ γὰρ σαφῶς τὴν ϑείαν ψυχὴν ἀφελὼν ἀπὸ τῆς παϑητιχῇς ἐν τῷ ἀϑανάτῳ 
τίϑησιν, ἅμα καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῆς πρὸς τὸ ϑεῖον λόγον δυνάμει 
παραδιδούς. 

Τούτῳ δὲ πάλιν τῷ χεφαλαίῳ συνῆψεν ὄντι ἀναγχαίῳ τὸν περὶ τῶν μισθῶν 
τῶν ὑπαρχόντων ζῶσι τοῖς διχαίοις λόγον ἀντιστρόφως οἷς οἱ περὶ Γλαύχωνα 
κατέτειναν ὑπὲρ τοῦ ἀδίχου λόγοις. ὥστε τρόπον τινὰ χαὶ τοῦτο τὸ μέσον 
χεφάλαιον εἶναι τετραμερές " ἑκατέρῳ γὰρ τοῖν δυοῖν συνήρτηταί τι συνεισαγό-- 
μενον τῷ προηγουμένῳ. 

Τρίτον δὲ ἦν τοῦ βιβλίου μέρος ὃ μῦϑος. διήρηται δὲ χαὶ οὗτος εἰς τέτ-- 
ταρα χεφάλαια. χαὶ τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν περὶ τῶν διαφόρων ἐν Ἅιδου λήξεων 
τῶν χωριζομένων ψυχῶν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ διχαστιχοῦ τόπου λέγεται χαὶ 
περὶ αὐτῶν τῶν δικαστῶν καὶ περὶ τῆς ὑπὸ γῆς πορείας :- τὸ δὲ δεύτερον περὶ 
τῆς τοῦ κόσμου τάξεως, ἐν ᾧ λέγεται, τίς τε ἢ τοῦ οὐρανοῦ χατασκευή, καὶ 

2 δὲ] δὴ ὕὕύδομενγ [1 ὅ ἐλέγομεν) ». 48, 8 6 ἡ ἐπδογμξ 15 μὴ τὰ φϑαρτὰ 
Ἡρν. ἢ 106 "ψυχῆς Η ἢ Ἐεΐη] εἰ 27 »ν»., ἢ ΗΔ οογΥ. 11 11 ἔσται ζὕϑεηπον) ἐστὶν Η͂ ἢ 

ἢ (ἡ 1ρ᾽.) τοοϊωδέ 19 "έχείνων ΤΙ Π "κατ᾽ αὐτὸν Η || 26 οἵων ἐφάπτεται χτλ.] ο7. 

ῬΙοίέπιια θη. 11, 12 (ὧν ἅπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁμιλιῶν Ῥίαί.), 1 21 ταῦτα Η [} 
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τίνες αἱ προϊστάμεναι τῆς τάξεως αὐτοῦ ϑεῖαι μονάδες, καὶ τίνες αἱ προσεχῶς 
αὐτὸν χινοῦσαι, χαὶ τίνες αἱ ἐχείνων ὀπαδοὶ χαὶ διαπόρϑμιοι δυνάμεις" τὸ δὰ 
τρίτον περὶ χλήρων χαὶ βίων χαὶ αἱρέσεων ψυχικῶν(, ἐν ᾧ) λέγεται, πῶς αἱ-- 
ροῦνται, τίς ὃ δαίμων, τίς ἢ ψυχή, τίς ἢ τάξις ἡ τῶν συγχλήρων, τίνες αἱ μετα-- 
τάξεις αἱ ἀπὸ ἀλόγων εἰς λογικὰ ζῷα, αἱ ἀπὸ λογιχῶν εἰς ἄλογα, αἱ ἀπὸ λογικῶν 
εἰς λογιχά, αἱ ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα" τὸ δὲ τέταρτον καὶ τελευταῖον, πῶς 
αἱ ψυχαὶ κατίασιν εἰς τὰ σώματα, καὶ λέγεται καὶ ἐν τούτῳ, τίς ὁ τῆς Λήϑης 

ποταμός, τί τὸ πεδίον τῆς Λήθης, τίνες αἱ φοραὶ τῶν ψυχῶν αἱ τοῖς διάτ- 
τουσιν ὅμοιαι, πῶς εἰσδύονται εἰς τὰ σώματα, τίς ἣ βροντή, τίς ὁ σεισμός, 
ἃ δὴ παραχολουϑεῖν φησιν ταῖς πτώσεσι τῶν ψυχῶν. ταῦτα δὴ ἀναγκαῖα πάντα 
πρὸς τὸ δεῖξαι τὴν δικαιοσύνην μεγάλα προξενοῦσαν ἀγαϑὰ καὶ ἐν ταῖς λήξεσιν 
χαὶ ἐν ταῖς δευτέραις χαϑόδοις εἰς τὴν γένεσιν. ὁ μὲν οὖν διχαστιχὸς τόπος 
ἐστὶν μεταξὺ γῆς χαὶ οὐρανοῦ, οὐ διότι μόνος ἐκεῖνος ἔχει διχαστάς, ἀλλ᾽ 
ὅτι πανταχοῦ προσήχει τοῖς δικασταῖς τὰ μέσα, τῷ νόμῳ ἐπανισοῦσι τὰ πρῶτα 
χαὶ τὰ ἔσχατα ἀλλήλοις" ὡς ἢ μὲν πεμπάς, οὖσα μέση τῆς ἐννεάδος καὶ 
μονάδος, ἱερὰ λέγεται τῆς δίχης. τὰ δὲ χάσματα τὰ διπλᾶ τὰ εἰς οὐρανὸν 
τείνοντα ἀπὸ τοῦδε τοῦ τόπου χαὶ εἰς γῆν ἀναγωγά τε καὶ χαταγωγὰ διπλᾶς 
ἐπ᾿ ἄμφω τάξεις παρίστησιν, οὐρανίας χαὶ χϑονίας, τῇ μὲν ἀναγωγοὺς εἰς 
οὐρανὸν ἄνω ἀπὸ γενέσεως χαὶ προϊσταμένας ἑτέρας γενέσεως, τῇ δὲ χολαστιχὰς 
χαὶ ὑπὸ γῆς δυνωθούσας τὰς ἀξίας τῆς τίσεως, τὰς δὲ χωριζούσας ἀπ᾽ ἐκεί-- 
νων τῶν τόπων χαὶ εἰς γένεσιν περιαγούσας. τὰ δὲ δὴ σημεῖα τὰ περιαπτόμενα 
ταῖς διχασϑείσαις ψυχαῖς τὰ μὲν ὕπισϑεν τὴν γενεσιουργὸν ἐνδείχνυται ζωήν, 
τὰ δὲ ἔμπροσθεν τὴν νοεράν διότι χαὶ ἡ μὲν νόησις εἰς τὰ πρὸ αὐτῆς βλέπει, 
ἣ δὲ φύσις εἰς τὰ μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει χαὶ χαίρει τοῖς ὀπισθίοις. ὁ ̓ δὲ δὴ λει-- 
μὼν αὐτὴν ἐνδείχνυται τὴν ἀχρότητα τῆς γενέσεως, εἰς ἣν αἱ ψυχαὶ συρρέουσιν 
ἄνωθεν καὶ χάτωϑεν τῆς αἱρέσεως ἕνεχα τῶν γενέσεων. ἢ δὲ χιλιέτης ὑπὸ 
Ἰἧΐς πορεία τὴν χϑονίαν περίοδον: χύβος γὰρ ἢ χιλιὰς ἀπὸ δεχάδος, καὶ διὰ 
τοῦτο σύνϑημα χϑονίας ζωῆς " τὸ δὲ μυχώμενον στόμιον τάξεως δαιμονίας διο-- 
ριστικῆς τῶν τε κολαστιχῶν χαὶ τῶν γενεσιουργῶν περιόδων, εἰς τὴν τῆς σελήνης 
σειρὰν ἀνηρτημένης, ἧς χαὶ ὃ μῦϑός ἐστιν ἱερός. τὸ δὲ δὴ φῶς τὸ διῆχον 
δι᾿ ὅλης τῆς οὐρανῶν περιφορᾶς αὐτὸν δηλοῖ τὸν τόπον εἰς ὧν ἐνήδρασται 
οὐρανός, ὄχημα πρῶτον ὃν τῆς οὐρανίας ζωῆς. ὃ δὲ εἷς σφόνδυλος χαὶ οἱ 
ὁπτὰ τὴν ἀπλανῆ καὶ τὰς ἑπτὰ σημαίνουσιν σφαίρας, τὰ δὲ ἄγκιστρα τοὺς 
πόλους, καὶ τὸν ἄξονα ἣ ἠλαχάτη᾽ διὸ χαὶ ταῦτα μὲν ἐξ ἀδάμαντος ὡς ἄτρεπτα 
χαὶ ἀδιαίρετα, οἱ δὲ σφόνδυλοι καὶ ἐξ ἄλλων γενῶν διὰ τὴν ἐκ τῶν στοιχείων 
σύστασιν. ἣ δὲ αὖ Ἀνάγχη παρίστησι τὴν μίαν ϑεότητα τὴν προεστῶσαν τῆς 
εἱμαρμένης χαὶ τὴν τάξιν τῶν οὐρανίων χυβερνῶσαν, αὐτὴν δηλοῦσα τὴν παρὰ 
τοῖς ϑεολόγοις θέμιν᾽ αἱ δὲ Μοῖραι τὰς χατανειμαμένας τὴν πρόνοιαν τῆς 
μητρὸς Θέμιδος, χαὶ ἣ μὲν Κλωθὼ τὴν ἀπλανῆ λαχοῦσα σφαῖραν, ἡ δὲ Ἄτρο- 

2 ὁπαδοὶ Η 3 ἐν ᾧ ααἀὐδιάϊ | 1 χατίασι Η || 8. διάττουσιν (ἐά. ἐπ γα) 9 "πεὶσ- 

δύοντα Η͂ ἢ 14 "ἐπανιοῦσι Π7 »γ., ἐπανιξοῦσι 7 ΠΗ οογγ. ἢ 158 "πεμπτὰς Η ἢ 1 δ. ο΄. 
» 26,25 ἢ 19 Ῥάνω)] ἂν Η ἢ 21 περαγούσας Η ἢ 22 ὄπιϑεν Η (ς΄. Ῥγοοΐωδ ἐπ Τίύρι. 

». 2162) {|24 μετὰ ταύτην ΤῊ, οοΥΥ. ὕὕφοηεν ἃ 2326 "μίαν) βίαν ΤΙ (ς΄. Ῥγοοῖιιδ ἑῃ. Τίηι. 
». 2825) || 38 θέμιν] ς΄. Ῥγοοίιιδ ἐη Τίηι. ». 1215, 71 οδδοῖς Αὐσίαορῆ. ». 538 84. 
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πος τὴν πλανωμένην, ἢ δὲ Λάχεσις τὸν ὅλον οὐρανόν. ὃ δὲ προφήτης χαὶ πᾶσα 
ἢ χατ᾽ αὐτὸν σειρὰ τάξιν ἀγγελικὴν ἐμφαίνει μέσην τῆς τε μοιραίας ϑεότητος 
χαὶ τῆς δαιμονίας προνοίας, τῶν ψυχιχῶν βίων προστάτιν. ὃ δὲ εἰληχὼς δαί-- 
μῶν ἐστὶν ὁ τῶν γενεσιουργῶν βίων ἔφορος, χυβερνῶν πᾶσαν ἡμῶν τὴν ἐν τῇ 
γενέσει πολιτείαν. οἱ δὲ αὖ χλῇῆροι σημαίνουσι τὴν χοσμιχὴν τάξιν τὴν ἀφορί- 
ζουσαν ταῖς ψυχαῖς τοὺς ὀφειλομένους ἑχάστῃ χατὰ τὴν ἀξίαν βίους, ἧς ἣ τὸν 
ὅλον οὐρανὸν διατάττουσα Λάχεσίς ἐστιν ἡγεμών οἱ δὲ βίοι τὰ εἴδη τῶν 
γενεσιουργῶν ζωῶν τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ἀπονεμομένων ταῖς χατιούσαις ψυχαῖς, 

πλείονων ἢ ἐλαττόνων αἱ δὲ αἱρέσεις προβολὰς λόγων χατὰ τὴν αὐτενέργητον 
τῶν ψυχῶν δύναμιν ἐναρμοζομένων τῇ τάξει τοῦ παντός " αἱ δὲ εἰς διάφορα 
ζῷα μετατάξεις ἀμείνω καὶ χείρω τῆς ζωῆς ποικίλας διεξόδους κατὰ τὰς δια-- 
φόρους δυνάμεις λογιχὰς χαὶ ἀλόγους, τῶν ὁμοίων ἀεὶ πρὸς τὰ ὅμοια φερο- 
μένων χατὰ τὴν ἐν τῷ χόσμῳ δίχην. τὸ δὲ τῆς Λήϑης πεδίον πᾶσαν δηλοῖ 
τὴν γένεσιν, ἐν ἢ καὶ δαίμονές εἰσι γενεσιουργοί, καὶ ἢ ἄλογος ζωὴ συνδεῖται 
ταῖς ψυχαῖς ὁ δὲ τῆς Λήϑης ποταμὸς πᾶσαν τὴν ῥύσιν τῶν ἐνύλων καὶ τὸ 
ῥόϑιον χύτος ἡμῶν, ἀεὶ λήϑῃ ἀναπιμπλὰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀεὶ ἑστώτων 
λόγων ἣ δὲ βροντὴ καὶ ὁ σεισμὸς τὰς Διὸς ἅμα χαὶ Ποσειδῶνος ἄνωϑέν τε 
χαὶ χάτωϑεν περὶ τὴν γένεσιν δημιουργίας" ἣ δὲ ἐν νυχτὶ πτῶσις τὴν εἰς τὸ 
σχοτῶδες χαὶ ἀφεγγὲς περιάγουσαν χάτω τάξιν αἱ δὲ τοῖς διάττουσιν ἐοικυῖαι 
φοραὶ τὰς τῶν ὀχημάτων τῶν ψυχιχῶν γενεσιουργοὺς σποράς, ἃ καὶ διὰ τοῦτο 
ἀφωμοίωται διάττουσιν ὡς ὁμοιότητά τινα φερόμενα πρὸς τὰ τῶν ἄστρων 
ὀχήματα. καὶ τέλος ὕπνος αὐτὴν ἐνδείχνυται τὴν πάρεσιν καὶ τὴν ἀργίαν τῆς 
νοερᾶς τῶν ψυχῶν ζωῆς ἀπεναντίως ἔχουσαν πρὸς τὴν ἄγρυπνον τοῦ νοῦ ϑεω-- 
ρίαν. Τοσαῦτα χαὶ περὶ τῶν ἐν τῷ μύϑῳ σπέρματα νοημάτων ἀναγεγράφϑω 
προχείμενα τοῖς ἐξεργάζεσθαι βουλομένοις τι χαὶ δυναμένοις ἀνελίττειν. 

2 Ἐμέση Η͂ ϑεότητας Η ᾿ 06 "ῆς) ἣν 53 59 6ἐ 11 ηιαϊέηι (τὰς) προβολὰς δὲ 

(τὰς) τῆς ζωῆς 12 "τῶν)] ὧν ΠΙ͂ 15 ῥῦσιν 7. Οὐδέογιρνη ς΄. ΤῬγοοῖιιδ ἐῃ Τέηι. ». 3390 
οὕτω δὲ χαὶ ἐν Πολιτείᾳ τὸν τῆς Λήϑης ποταμὸν ἀπεχάλεσς πᾶσαν τὴν γενεσιουργὸν φύσιν 
(ἴ6σ. ῥύσιν) κτὰ. [| 19 ῥόϑιον κύτος ἡμῶν "οδουζωνι υἱάοίεν" δ: ογασιῖο αἰΐψφωμο ροέξέξωρι [}} 
ἡμῶν ἀεὶ] σημαίνει ὕὕδομε, ὀ 19 χάτω τάξιν ζ86..67) κατάταξιν Η (ς7. ». ὅθ, 11 4ᾳ.) ||} 
.21 ὁμοιότητα] ὁμοιώματα Η͂ »ν. ΟΥ. Ῥγοοῖιδ, ἴθ Τίηι. ». 8204 || 23 Ῥάπεναντίας Η͂ 
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Τὸν ἐν Πολιτείᾳ τοῦ Ἠρὸς μῦϑον, ὦ φίλε Μαρῖνε, τρίτον ἤδη τοῦτον, ὃν 
Ἀρμενίου μὲν εἶναί φησιν ὃ Σωχράτης, Πάμφυλον δὲ τὸ γένος, ἐξηγεῖσθαι 
προθέμενος πρῶτον ἡγοῦμαι χρῆναι τόν τε σχοπὸν διελθεῖν τοῦ παντὸς λόγου 
χαὶ τὴν ἐν βραχυτάτοις χεφαλαίοις τομήν, ἔπειϑ᾽ ὅσα προσφέρουσιν αὐτῷ 
τινες ἐγχλήματα χαὶ τὴν ὑπὲρ ἑχάστων ἀπολογίαν, ἣν οἰόμεϑα τῷ τε Πλάτωνι 
χαὶ τοῖς πράγμασιν, ὧν προηγουμένην δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν ϑεωρίαν, εἶναι συμ-- 
βαίνουσαν "» κα « χαὶ μάλισϑ᾽ ὅτι πολλοὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἐφήψαντο χατανοήσεως 
χαὶ τῶν Πλατωνιχῶν οἱ χορυφαῖοι, Νουμήνιος, ᾿Αλβῖνος, Γάιος, Μάξιμος 
ὁ Νιχαεύς, Ἁρποχρατίων, Εὐχλείδης, καὶ ἐπὶ πᾶσιν Πορφύριος, ὃν ἐγὼ 
πάντων μάλιστα τῶν ἐν τῷ μύϑῳ χεχρυμμένων γενέσϑαι φημὶ τέλεον ἐξηγητήν. 
τὸ γὰρ ἀφ᾽ ἑχάστου τά τε τῇ Πλατωνικῇ μούσῃ σύμφωνα χαὶ τοῖς ἀνελέγχτοις 
τῆς ἐπιστήμης λόγοις ἀνευρεῖν μέγας εἶναί μοι φαίνεται καὶ οὐχ ὃ τυχὼν ἀγών᾽ 
χαὶ εἴ τι καὶ αὐτοὶ συνεξευπορῆσαι δυναίμεϑα τοιούτοις οὖσι χαὶ τοσούτοις τοῖς 
ἔμπροσϑεν, ἔτι μείζονος ἐμοὶ δοχεῖ δεῖσϑαι καὶ ϑεῶν ὄντως ἡγεμόνων δεομένης 
περιωπῆς. Αρχώμεϑα δ᾽ οὖν ἐντεῦϑεν, ὁϑεν χαὶ προσήχειν ἡγούμεϑα τὸν περὶ 
τῶν τοιῶνδε λόγων πραγματευόμενον, καὶ λέγωμεν τίς ἡ τοῦδε τοῦ μύϑου πρό-- 
ϑεσις, ἣν προστησάμενος ὁ Σωχράτης πάντα συνείρει πρὸς αὐτήν, χαὶ δι᾿ ἣν 
αἰτίαν μόνον τὸν μῦϑον τοῦτον εἰς μεριχὴν ἀνέπεμψεν ἱστορίαν, χαί τινα ψυχὴν 
ἐχ τῆς ὑπερορίας ἄγγελον τῶν ἐν Ἅιδου χαὶ τῶν ἔξω σώματος παϑημάτων 
ὧν ὑπομένουσιν αἱ ψυχαὶ ποικίλων γενομένην, ψυχὴν τὰ Ψυχῶν ἱστορήσασαν, 
ἔπειτα τοῖς ζῶσιν ἔτι τὸν τῇδε βίον ἀπαγγείλασαν ὑποστησάμενος. 

Τίς ἢ πρόϑεσις τοῦ μύϑου παντός. 

Τὴν μὲν οὖν πρόϑεσιν οὐ πολλοῦ δεήσεσθαι λόγου νομίζω τὴν πρώτην 
ἡμῖν, σαφῶς καὶ αὐτοῦ τοῦ Σωχράτους εἰς τὴν σύμπασαν τῆς δικαιοσύνης ϑεω-- 
ρίαν αὐτὴν ἀναπέμποντος, καὶ οὖς καρποῦται μισϑοὺς παρὰ τῶν κρειττόνων ὃ 
τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν χαταχοσμήσας διὰ τῆς ἀρετῆς συμπάσης καὶ διχαιοσύνης 

ραρ. δ2 --- ὅδ, 11 Οοπιπιθηξαϊίοηἶδ οαρμ 1 οὐξατέ Δέαϊμδ ΟἼαδ8. αἰεοί. ε Ῥ᾽αξέοραπῆδ 
οοὐά. εὐξίογμπι υοἷ. 1 ». ΧΙῚΠῚΕ --- ΧΥΤΠ (γεροίἐξ Οεαηη ἴη Ζοιϑολν. Χὼγν «ΑἸέογέλεεηιδ-- 
οὐ δδοηβδολα ΓΕ ΓΧ 1842 ». 602 4ᾳ.) ἢ 38. ᾿Αρμενείου ΠΗ͂ [Π ὅ "ὅσα! ὅσ᾽ ἂν Η, Μαϊ. ἢ προ- 
φέρουσιν Δα. ἢ 8 λέαέμηι ποίαυϊέ ὕὕδοηθν ; δωρρίδαδ ὕζεγε (δεῖ δὲ ἀχριβείας πλείστης τῷ 
μέλλοντι ἐξηγεῖσϑαι τὸν μῦϑον διά τε ἄλλα) καὶ 9. ᾿Αλβῖνος 51 ᾿Αλκῖνος ΔΖαἱ. (ς΄. τά. 
ααὦ Οἵο. ὧς γορ. 11, Οἴαδε. αμοί. 1». 845 5. 2). Ῥεά. Ἐγεμαοηέλαὶ Ἡδοοηΐδέ. δίμα. ΠΙ 
». 299 4ᾳ. ἢ 10 Πορφύριος] φ΄. ϑέοδαοιιδ Δηέλοί. 11 8, 39---42 || 12 χαὶ τοῖς) χαὶ τοῦ τοῖς, 
ἐπ πιαγρ. αὐ τοῦ “ποίαΐων ρμιποίΐδ, ἰεσο τὰ Η ἢ 19 καὶ τίνα Η»γ». ἢ 20 ἄγελλον ||} 
22 ἔτι] ἐς ΗΙ ἢ 24 δεήσασϑαι Ια. ἢ 217 αὑτῷ ὕύϑδοεπον εἰ ἢ. ἰ. οἱ ἀρμά Τγοοίωηι ἴῃ 
Ἀεπιρ. ». 351, 28 (ς΄. Ῥιίαί. Χ ». θ050)} αὐτῷ ΤΠ, αι. |}] διὰ τῆς --- διχαιοσύνης οι. Η 
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διαφερόντως, ὥσπερ δὴ χαὶ τὰς ἐναντίας τοῖς καρποῖς τούτοις τιμωρίας, ὅσας 
ὑπομένειν ἀνάγχη τὸν τὴν ἐναντίαν ἕξιν τὴν ἄδιχον ἐν τῇ ψυχῇ κχεχτημένον. 
Ἀλλὰ πρὸς μὲν τοῦτον τὸν σχοπὸν βραχύτατα τῶν ἐν τῷ μύϑῳ πάντως ἂν 
ἐξήρχεσεν, ὅσα χατατείνει περὶ τῶν ἐν “Ἅιδου λήξεων περί τε τὸ στόμιον τὸ 
μυχώμενον καὶ τὰ τραγικὰ περὶ τὸν Ἀρδιαῖον δράματα διατρίβων καὶ τὰς ἐπι-- 
χαρπίας τῶν ὁσίως βεβιωχότων᾽ τί δὲ ἡμῖν αἱ περιφοραὶ τῷ μύϑῳ βούλονται 
τῶν οὐρανίων χαὶ ἡ τῆς ᾿Ανάγχης βασιλεία χαὶ αἱ τρεῖς Μοῖραι καὶ οἱ χλῆροι 
χαὶ οἱ βίοι χαὶ αἱ τῶν χαϑόδων τῶν ψυχιχῶν παντοδαπαὶ διαφορότητες ἀλό-- 
1ων λογιχῶν, ἄμικτοι μεμιγμέναι; πάντα γὰρ ταῦτα μίαν ἁρμονίαν ἐχπληροῦν 
δεῖ τῆς μυϑολογίας, ἢ μάτην αὐτὰ προσερραψῳδῆσϑαι τῷ Σωχράτει, τοῦτο δὴ 
τὸ πάντων ὡς εἰπεῖν ἀτοπώτατον. Μήποτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τῆς διχαιοσύνης ἕνεκα 
τὸν περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἡμῖν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ συμπάσῃ λόγον 
διεπεράνατο, χαὶ ἔτι ταύτης ἕνεχα χαὶ τὰ παντοίας πολιτείας διηρευνήσατο τῶν 
ἐν γενέσει ψυχῶν ἀντίστροφα, καὶ περὶ τῶν ἐχτὸς τοῦ σώματος ἐν τῷδε τῷ 
μύϑῳ διελθεῖν προθέμενος οὐ τοὺς μισϑοὺς μόνον τοὺς ἐν ταῖς λήξεσιν ἡμᾶς 
ἀνεδίδαξεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν οὐρανῷ πᾶσαν πολιτείαν παράδειγμα τῆς ἀρίστης 
οὖσαν, ὡς καὶ τοῦτο προείρηχεν ὃ Σωχράτης [[Χ ρῥ. 592}] ἐν οὐρανῷ λέγων αὐ-- 
τὴν εἶναι χἂν ἐν ἀνθρώποις ἀνυπόστατος ἢ, καὶ τὰς ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην τόπῳ τῶν 
ψυχῶν φορὰς χαὶ αἱρέσεις καὶ ἐπαλλάξεις τῶν βίων, ἀφ᾽ ὧν χαὶ αἱ μετὰ σωμάτων 
πολιτεῖαι ποιχίλαι φύονται διῃρημέναι τοῖς ἀλόγοις εἴδεσιν τῆς ζωῆς. ὥστ᾽ 
εἶναι τὸν πάντα σχοπὸν ἀπὸ τῶν περὶ δικαιοσύνης ὁρμηϑέντα λόγων χἀνταῦϑα 
περὶ πάσης τῆς κοσμικῆς πολιτείας, ἣν ἐν μύϑου σχήματι Πλάτων ἐχφαίνει 
τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὴν τάξιν. Καὶ πανταχοῦ μὲν ὃ τῆς 
δικαιοσύνης πρὸς τὴν ἀδιχίαν λόγος γίνεται χαταφανής, μειζόνως δὲ ἀπὸ τῆς 
ἐν τῷ χόσμῳ πολιτείας" ἐν ἢ ϑεοί μέν εἰσι φύλαχες ὡς ἀληϑῶς καὶ ἄρχοντες 
τῶν χοσμιχῶν νόμων, οὺς ἥἧ τε Ἀνάγχη καὶ αἱ ταύτης παῖδες εἰς τὸ πᾶν 
διαϑεσμοθϑετοῦσιν " δαίμονες δὲ οἱ ἐπιτεταγμένοι ταῖς ψυχαῖς χαὶ οἱ προφῆται 
τῶν μοιραίων χανόνων τὴν ἐπιχούρων εἰλήχασι τάξιν, οἱ μὲν πρὸ τῆς γενέσεως 
ἀφορίζοντες τὰ μέτρα τῶν χλήρων αὐταῖς, οἷ δὲ τοὺς γενεσιουργοὺς βίους χυ-- 
βερνῶντες᾽ ψυχαὶ δὲ ἐφήμεροι (φησὶν ὃ προφήτης [ρ. 6174]) εἰς τὸ ϑητικὸν 
συντελοῦσι γένος ἀνάλογον τοῖς ϑησὶν ὑπηρετοῦσαι ταῖς ἐσχάταις τῶν χρειτ-- 
τόνων προνοίᾳ. ... .. χαὶ οἱ ϑεοί φασιν τὴν γένεσιν ἐπιστρεφομέν[ας] ϑη-- 
τεύειν, ἀλλὰ δαμαστῷ τῷ αὐχένι... ..... ἀνάγεσϑαι πάλιν ἐντεῦϑεν κατα 
ΝΝ τὴν γένεσιν, παραδείγματα γιγνομένας τῶν ἐχ τοῦ ϑητιχοῦ γένους εἰς 

Ν᾿ Υ͂ 3 Ἁ Υ̓ δ ε ᾽ 

τοὺς ἐπιχούρους ἀναπεμπομένων χαὶ τοὺς ἄρχοντας, ὁτᾶαν ὑποχρυσοι γένωνται 

1 διαφερόντως) ἀναφέροντος ὕδοηον; πιαΐδηι διδάσκοντος υεἷ διασαφοῦντος || 4 ἐξήχεσιν 
Ἢ  ὅ περὶ ΔΙαἰ.) τὰ περὶ ΗΠ ἢ ᾿Αρδίαιον Μαΐί., ᾿Άρδιαιον 7 [[488 διαφερότητες ΠΗ [} 
10 δὴ τὸ [9566)60] τὸ δὴ Η, Μαΐ. [ϊ 11 ὲᾳ. Ο. Ῥνοοΐιιδ ἐπ οηιρ. ». 851 1} 12 περὶ τῆς] 
τῆς οηι. Η ἢ 18 ἔτι Οδαηη) ἐπι ΗΠ, ἐπὶ Μαΐ. 1] τὰ] τὰς ΗΗ [[|διερευνήσατο Η, Μαϊ. || 

10 ἀρίστης ΗΠ ἀχριβῆς Μαΐ. ᾿ 11 προίρηκεν Μαΐ. ἡ ἐν οὐρανῷ --- 18 ἀνυπόστατος ἡ 
εἴξαΐ 41, Μογιιδ Δα φωαεάασηι ἴοοα Νουὶ Ἐοοά. ». 261 (αὦ Ἡδεῦν. 11, 1) 11 18 ὑπὸ σε- 

λήνης λίαϊ. ἢ 24 μείζονα ΠΗ ἢ 27 διαϑεσμοτοῦσιν (δε) Δίαϊ., ϑεσμοθϑετοῦσιν ΠΗ [[ 80 Ψυ- 
χαὶ δὲ --- »-. ὅ4, 3 τῆς μετεωροπορίας οπι. Δαϊ. ἢ "'ϑητικὸν συντελοῦσι) ϑνητὸν συντελοῦ- 
σαι Η ἢ 32 7ογί. (ἃς δὴ) καὶ οἱ ϑεοί 9 [|| ἐπιστρεφομέν.. ΠΗ || 835 ὑπόχρυσοι)] φῇ, Ζεΐ». 

1Π ». 4185 ἢ] γένονται Η͂ 



δ4 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τὴν φύσιν ὥσπερ ἔμπαλιν ἄνωθεν εἰς τὸν τῶν ϑητῶν χωροῦσι χλῇρον αἱ τὸν 
ὅλον κόσμον συνδιοικοῦσαι ψυχαὶ τοῖς ϑεοῖς, ἡνίχ᾽ ἂν ὦσιν ἐπτερωμέναι, τὴν 
ἑαυτῶν [ἢ]] ἀδρανῇ ποιήσασαι ζωὴν καὶ τὸν τόνον ἐχλύσασαι τῆς μετεωροπορίας. 
Ταῦτα δὴ πάντα σαφῶς οἶμαι παρίστησιν ὑπὸ τοῦδε τοῦ μύϑου λεγόμενα τὸ 
παράδειγμα τῆς Σωχρατικχῆῇς πολιτείας ἐν τῷ κόσμῳ, δειχνύντα τοὺς φύλαχας, 
τοὺς ἐπιχούρους, τοὺς ϑῆτας τοὺς ϑεούς, τοὺς δαίμονας, τὰς ψυχάς " καὶ οὐ 
μόνον τοὺς τῆς διχαιοσύνης χαὶ ἀδιχίας ἀναδιδάσχει μισϑοὺς οἵτινές εἶσιν 
ἀπελϑούσαις ἐνθένδε ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ χαὶ τῆς πολιτείας ὅλης τὸ εἶδος ἐν 
τῷ παντὶ προὐπάρχον ἀποφαίνει χαὶ τοῖς ἐν τῷ παντὶ γένεσιν πρώτοις μέσοις 
τελευταίοις" ἵνα μὴ μόνον πολιτιχῶς ὁμοῦ τῇ δικαιοσύνῃ χαὶ ὃ περὶ τῆς ἀρί-- 
στῆς πολιτείας συνεξετάζηται λόγος χαὶ διὰ ταύτης ἐχείνη γίγνηται χαταφανής, 
ἀλλὰ χαὶ τὸν ϑεωρητικώτερον τρόπον χαὶ μυϑιχῶς, μᾶλλον δὲ μυστικῶς, εἰς 
τὸ πᾶν ἡμῶν ἀνατεινομένων τὰ αὐτὰ μειζόνως ἀναφαίνηται " τῆς μὲν προνοίας 
χἀνταῦϑα τὴν δικαιοσύνην διοριζούσης ἀπὸ τῆς ἀδιχίας διὰ τῆς τῶν ὀφειλο- 
μένων χαϑ᾽ ἑχατέραν ἀποδόσεως χαὶ τῶν διχαστῶν μέτρα τὰ προσήχοντα νε-- 
μόντων ἀμφοῖν οὐράνια καὶ χϑόνια, τὰ μὲν εὐπαϑείας τὰ δὲ τληπαϑείας, τῆς 
δὲ ὅλης τοῦ χόσμου πολιτείας σαφεστέραν χαὶ τὴν τῶν διχαστῶν ἡμῖν ποιούσης 
ἐνέργειαν: διὰ γὰρ ἐχείνην χαὶ οὗτοι τὸν ὅρον ἀχλινὴ τῆς προνοίας ἐν ταῖς, 
ἑαυτῶν προΐστανται χρίσεσιν, ἑπόμενοι τοῖς τε οὐρανίοις ἡγεμόσιν καὶ ταῖς 
ἐφεστώσαις τῷ οὐρανῷ πάσαις ἀρχαῖς, ἃς ἀποδρᾶναι τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πάν-- 

3 ; Ὑ Υ̓ “-- ᾿Ὶ --. - -- 

των οὐδενὶ δυνατόν. Καὶ εἴπερ ὄντως ἐθέλοις ἰδεῖν τὸ πλέγμα τῆς μιᾶς τοῦ 
παντὸς τοῦδε πολιτείας χαὶ τῶν νόμων τῶν ἐν αὐτῇ χαὶ τῶν ἀρχόντων, ἴδε 

ἃ πρῶτον μέν, ὡς ἔφαμεν, τὰς ὑπερχοσμίους τῆς τάξεως αἰτίας πάσης τήν τε 
΄ , , , Ἃ 9 , )  ) Φ ΄ 

μονάδα χαὶ τὴν τριάδα" τὰς Μοίρας λέγω χαὶ τὴν ᾿Ανάγχην, ἀφ᾽ ὧν οἱ νόμοι 
β πάντες οἱ χοσμιχοί. Δεύτερον δὲ τὰς τὴν ἁρμονίαν συνεχούσας τοῦ παντὸς 

Σειρῆνας, ἵνα κἀνταῦϑα διὰ μουσικῆς ἢ πολιτεία συνεστῶσα φαίνηται χαὶ 
ταύτης ἀεὶ μενούσης μένῃ καὶ ἣ τάξις" ἧς μὴ μενούσης ἐλύετο τῆς πολιτείας τὸ 

Υ εἶδος, ὡς αἱ Μοῦσαι λέγουσιν [Π1| ρΡ. 5465]. Τρίτον δὲ αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς τοὺς 
οὐρανίους, φύλαχας ὡς ἀληϑῶς ὄντας ἐγχοσμίους τῶν παντοίων ἐν τῷ χόσμῳ 

ὃ νόμων δλιχῶν τε χαὶ μερικῶν. Τέταρτον δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τεταγμένους 
ἄρχοντας εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας τῶν βίων ἡγεμόνας, τὴν ἀπὸ τῆς αὐτεξου-- 
σίου φορᾶς ἀστάϑμητον αὐτῶν χίνησιν τάττοντας χαὶ οὐχ ἐῶντας παρεχβαίνειν 
τοὺς ὅρους τῆς προνοίας ἢ τῆς δίχης. Πέμπτον τοὺς δικαστὰς τῶν εὖ ἢ χα- 
χῶς βιούντων, τοὺς ἀποφοιτῶντας ἀπὸ τῶν νόμων ἐπιστρέφοντας αὖϑις εἰς τὴν 
“2 ᾽ Ἁ Α - --. 3 - 2. αν ΝΜ) 

Ὅλην τάξιν χαὶ τοὺς ἐχείνης ἐξεχομένους διὰ τῶν τιμῶν ἀχλινῶς αὐτῆς ἔχε- 
(5) σϑαι παρασχευάζοντας. “Ἔχτῃ δ᾽ ἐν γενεῇ, φησὶν Ὀρφεύς, τοὺς δημίους 

τοὺς χοσμιχούς, οἷ τοὺς τυραννιχῶς βεβιωχότας ἄτγριοί τινες ὄντες χαὶ ἀπαραί-- 
τητοι χολάζουσι διαλαμβάνοντες: οἷς ὑπέστρωται τὰ τῆς τίσεως δεσμωτήρια 

1 ἄναϑεν Η͂ || 1 Ἔφη. ς΄. Τλωεάν. ». 2405 ἢ 8 ἢ δοοϊμοὶ 4 δὴ ΤΠ δὲ δαί. [ 
14 διοριζούσαις 7 »γ». ἢ [δ χαϑ' ἑκατέραν ἀποδόσεως 27] καϑ᾿ ἕκαστον ἀναποδύσεως Δαϊ. ἢ 
μέτρα οπι. Η ἐπ 8βραΐϊο 4 {ξέέογαγηι 11 16 ἀμφοῖν] φοῖν οπι. Η ἐῃ δραίτο ἢ τληπαϑείας ΠΗ] 
χαχοπαϑείας δαί. ᾿ὀ 28 εοἕ ἐπ δηῳ. πμηιθγοδ ἔῃ παρ. ποΐαΐ Η,, οπι. Μαϊ. 1 32 ἀστάϑμητον 
ΗἩΠ[ ὡς στάϑμη τῶν Μαὶ. ᾿ καὶ οηι. Η 1] 338 ἣ τῆς δίχης οηι. »Υ., αὐά. ἐπ πιατρ. Ἡ ἢ} 

εὖ ἢ χαχῶς --- 34 ἀπὸ τῶν οπι. Μαὶ. { 86 πωηιογηι ἔπ πιαγῷ. οι. ΗἩ || ᾿Ὀρφεύς] ς΄. 
Τοδεοῖ Ασίαορλ. ». 158 |ὀ 317 οἱ λ1αϊ. || 38 χολάζουσιν Μαῖ. 
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χαὶ τὸ ἔσχατον καὶ φριχωδέστατον τῶν ψυχῶν οἰχητήριον καὶ χολαστήριον ὃ 
- Υ͂ - - 

Τάρταρος. Ταύτην δὲ πᾶσαν τὴν σύνταξιν νοήσας ὄψει πὼς οὐδενὶ διαφυγεῖν 
Ἁ Ἁ [.2 ᾽ -Ὸ- “ 5" Ἁ Ά ’ -Ψ - 

δυνατὸν τὴν ὁλὴν πρόνοιαν τῶν ϑεῶν, χαὶ ἰδὼν τὸ παράδειγμα τῆς Σωχρατιχῆς 
9 ; 4 ’ ξ ’ --Ο « Ἁ νι ᾿Ὶ - 

πολιτείας οὐράνιον ὑπάρχον εὑρήσεις καὶ τοῦτο εὐρῶν τὸν σχοπὸν τῆς μυϑο-- 
-“-ἷοὟἽσ Ύ 

λογίας ταύτης καταδήσει τὸν τελεώτατον. Καὶ πῶς γὰρ ἦν δυνατὸν τοὺς μι-- 
Ὶ 3 “ «- 3 μ - 4 Ά 

σϑοὺς ἀναδιδάξαι τῶν διχαίων χαὶ ἀδίχων, οὖς ἐν τῷ παντὶ χομίζονται, μὴ 
᾿ Η͂ “- Ψ) - 

ἐνδειξάμενον ὅτι τέταχται τὸ πᾶν καὶ ὡς ἄρχοντές εἰσι προτεταγμένοι τῶν 
σ , ΄ - ν ἜΝΕΣ , τις « ..ΨῬνὕΡ.΄,ς, 
ὅλων χαὶ μία πρόνοια διηχει χοσμοῦσα τὰ μέρη; ταύτην οὖν ὁ μῦϑος ἡμῖν 

, - «-. [4 ἢ - ὔ 

ἐχφαίνων χαὶ τοὺς περὶ τῶν περιφορῶν λόγους καὶ τοὺς περὶ τῆς τάξεως ὅλης 
Ἃ Ἃ - 

παρεισεχύχλησεν᾽ ἢ οὐχ ἄν οὐδ᾽ οἱ μισϑοὶ τῶν δικαίων χαὶ ἀδίχων ἦσαν εὐ-- 
παράδεχτοι τοῖς ἀχούουσιν. 

Πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχιχῶν χρίσεων. 

Καὶ εἰ μὲν δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν, ἡγοῦμαι τῶν μισϑῶν τούτων οὐχ ἄλλως 
δειχϑῆναι δυναμένων ἣ δυοῖν τούτοιν προαποδειχϑέντοιν, ἑνὸς μὲν τοῦ χωρι- 

Ύ 

στὰς εἶναι σωμάτων τὰς ψυχάς, ἵνα οὐσαι χομίζωνται μισϑοὺς ὧν ἐν σώμασιν 
Υ̓ “-Οι, 

οὖσαι ἐν σώμασιν ἔπραξαν (μὴ οὔσας γὰρ ἀδύνατον) .. ἑτέρου δὲ τοῦ πρόνοιαν 
γ ᾿ . Ύ ᾿ ) ς ν» - » ,) ὉΠ ς 323}.ῸϑΆ02ΌΆ5-»52ᾳΞ»0ΣηΑ΄5ῇ 0 

εἶναι (μὴ γὰρ οὔσαν τὴν ἀξίαν ὁρίζειν τοῖς βίοις ἀμήχανον «ἀλλ᾽ ὥσπερ 
᾽ “-2οττ᾽ἠνΝὟ , ᾿ ΄ δ , ἰχ ΟἿ - Α , 

εἶναι δεῖ τὸ λαμβάνον τοὺς μισθους, τὰς ψυχᾶς, οὑτως εἶναι δεῖ χαὶ τὸ διδόν, 
-«- Ρ ει «, 

τὴν πρόνοιαν, χατὰ τοὺς ἐν τῷ παντὶ νόμους), τούτοιν δ᾽ οὖν ἀμφοῖν ἀναγ-- 
Μ - ς - - 7 ᾿ “4 ». 

χαίοιν Ὄντοιν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν μισϑῶν λόγοις, ἐπειδὴ ϑάτερον αὐτῶν προχατα-- 
βέβληται δι’ ἀποδείξεων ἀνελέγχτων, χωριστὰς εἶναι τὰς ψυχὰς σωμάτων μὴ 
φϑειρομένας ὑπὸ τῆς σφῶν αὐτῶν πονηρίας τῆς ἐσχάτης, ἔδει τὸ λοιπὸν ὑπο-- 

, 2 , 4 3 ν᾿ “- ᾳ 2 “ ΝΜ,) - 

μνύσεως ἀξιώσαντα χαταδήσασϑαι δι ἀμφοῖν οὺς ἀναδιδάξαι προύϑετο τῶν 
-. τ 

διχαίων καὶ ἀδίχων μισϑούς. Τοῦτο δὴ οὖν καὶ αὐτὸς ἐργαζόμενος, ὡς ἐμοὶ 
- «- ὔ ᾽ ’ «- 

δοχεῖ, χαὶ τὸν περὶ τῶν χύχλων λόγον εἰς μέσον παρήγαγεν χαὶ τὸν περὶ τῶν 
- Ἁ - - “. 

μοιρῶν ἵνα δὴ γνώριμον γένηται, καὶ ὁτι τέταχται τὸ πᾶν, καὶ ὅτι προῦπ-- 
ἄρχει τὰ τάττοντα τῶν ταττομένων. εἰ γάρ ἐστι τάξις ἐν τῷ χόσμῳ μία 

ἤ “, [4 ἤ ᾽ ’ Ψ 

χαὶ πρόνοια τῆς τάξεώς ἐστι [καὶ] ταύτης χαὶ οὐδὲν ταύτης ἔξω γενέσϑαι ϑε-- 
μιτὸν τῶν τελούντων εἰς τὸ πᾶν, ἔστι δήπου χαὶ εἰς τὰς ψυχάς τις ἀπὸ ταύ- 
τῆς καϑήχουσα διανομὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν. ἐν παντὶ γὰρ ζῴῳ χατὰ φύσιν δια- 

Ἁ ΝῚ ᾿] «᾽ ᾽ὔ 

χειμένῳ τὰ μέρη βλέπει πρὸς τὸ ὁλον, χαὶ ἐχεῖ τάττεται ἕχαστον οὐ ταχϑὲν 
- μι - - 

οὐ σαλεύσει τὴν τοῦ ὅλου τάξιν. Οἱ μὲν οὐν τῷ αὐτομάτῳ χαὶ τῇ τύχῃ τὸ 
- 7 3 3 Ἁ ’ ἢ Ἁ 

πᾶν ἐπιτρέψαντες οὐδὲν οὐδὲ γίνεσϑαί φασιν χατὰ πρόνοιαν χαὶ δίχην, τὸν 
νοῦν χαὶ τὸν λόγον ὕστερα ποιοῦντες τοῦ αὐτομάτου, χαὶ γεννῶσιν ἀπὸ τῶν 
χειρόνων τὰ ἀμείνονα χαὶ ἐκ τῶν ἀλόγως χινουμένων τὰ κατὰ λόγον ζῶντα᾽ 

- α - - 

τοῖς δὲ εἰς τὴν τάξιν βλέπουσιν, Ἣν ἔχουσιν αἱ τοῦ οὐρανοῦ περίοδοι. ταύτας 
μὲν εἰς νοερὰς εἰχότως ἐδόχει χαὶ ϑείας ἀνάγειν αἰτίας, ταύταις δὲ ἑπόμενα 
πάντα ποιεῖν τὰ ἐντὸς οὐρανοῦ, χαὶ ταῖς χυριωτέραις χινήσεσιν ἀχολουϑούσας 

2 "οὐδὲν Η͂ Μαΐ. (φ7. ». δ1,21) ὀ 38.ὁηφ. φ΄. Μαὶ. Οἴαδε. αμοί. 1 ». 344 η. 1 οὲ 

». 3846 ἢ! Τ1 εἰσιν Μαῖ. ἢ 8. οὖν) οὐ Η 9 ἐχφαίνων Ηἶ 6077. ἐμφαίνων Α͂ »». Μαὶ. 

(ς7. ». ὅ8, 22. δ0, 206. δὅ8, 24) ἢ 10 καὶ τῶν ἀδίχων λήαϊ. 1 19 ᾿χατὰ)] καὶ ΠΗ 20 ἐν 

αὖε886 ηιαϊξέ ἴδομεν || 28 καὶ δοοίωδὶ 38 χυρωτέραις ΖΖ 
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τὰς ἀχυροτέρας ((ὡς) καὶ ἐν πᾶσι ζῴοις τοῖς χυριωτέροις ἕπεται μορίοις τὰ 
ἀχυρότερα), καὶ οὕτω δὴ τὸν εὐνομούμενον δειχνύναι, πάντων ἐχ ϑεῶν ἀνηρτη-- 
μένων τῶν οὐρανίων. εἰ ἄρα ἔδει τοὺς μισθοὺς ἀναγκαίους ἀποδεῖξαι τῶν 
ψυχῶν, ἔδει καὶ τοὺς περὶ τῆς κοσμικῆς τάξεως λόγους αὐτὸν μὴ παρελϑεῖν, 
ἀλλ᾽ ὑπομνῆσαι καὶ περὶ ταύτης, ὡς ἦν τοῖς προχειμένοις συμβαῖνον - χαί μοι 
δοχεῖ διὰ ταῦτα καὶ ὃ μηδεὶς ἔχει τῶν μύϑων παρ᾽ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ τῶν χαϑ᾽ 
ἔχαστα ποιεῖσϑαι τὴν ἀφήγησιν, οὐχ ἀρχούμενος τοῖς χοινοῖς περὶ τῶν ψυχῶν 
λόγοις. ἐν μὲν γὰρ τοῖς χολαζομένοις ὃ ρδιαῖος παρείληπται, τῶν τις τυραν-- 
γικῶς βεβιωχότων, ἐν δὲ ταῖς αἱρέσεσι τῶν ψυχῶν οἱ Ὀρφεῖς, οἱ Λἴαντες, οἱ 
Ὀδυσσεῖς αὐτὸς δὲ ὁ τῶν πραγμάτων διδάσκαλος ὃ Ἦρ ὁ Πάμφυλος, ἵ ἵνα διὰ 
πάντων γένηται γνώριμον, ὅτι μέχρι τῶν ἀτομωτάτων οἱ μισϑοὶ τῆς τε δικαιο-- 
σύνης εἰσὲ καὶ τῆς ἀδιχίας, χαὶ οὐ τὰ ὅλα προνοεῖται μόνα, ἀλλὰ καὶ τὰ χαϑ᾽ 
ἔχαστα, ϑεῶν ὄντων χαὶ δαιμόνων ὑπουργούντων τοῖς ϑεοῖς, τῶν ταττομένων 
μιᾷ τάξει χρωμένων ἄνωθεν ἄχρι τῶν ἐσχάτων ἀνελισσομένῃ. διά τοι ταῦτα 
χαὶ ἐν Γοργίᾳ [Ρ. 5258] τῶν αὐτῶν ἕνεχα, λέγω δὴ τῶν ὑπὲρ διχαιοσύνης 
χαὶ συμπάσης ἀρετῆς ἀγώνων τὸν χατήγορον αὐτῆς ἀμυνόμενος, εἰ καὶ μὴ τὸν 
διηγούμενον ἐποίησεν τὸ μυϑολόγημα πρόσωπον μεριχὸν ἢ τοὺς χολαζομένους 
τῶν χκαϑ᾽ ἕκαστά τινας, ἀλλ᾽ οὖν οὐ παντελῶς ἀπέσχετο τούτων, εἰς τὴν 
Ὁμήρου ποίησιν ἀναφέρων τῶν ἀτόμων τὴν μνήμην ἐκχεῖνον γὰρ ποιῆσαί 
τινας τῶν τυράννων χολαζομένους ταῖς μεγίσταις χολάσεσι, πρέπει γάρ, οἶμαι, 
τοῖς ὑπὲρ διχαιοσύνης λόγοις ἣ μέχρι τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα προϊοῦσα ποίησις τῆς 
δίχης. ἐχεῖ μὲν οὖν, εἰ χαὶ πολὺς ἦν χαὶ ὃ ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης λόγος, ὡς 
ἔφην, ἀλλ᾽ οὐ προηγουμένης ἐτύγχανε τῆς ζητήσεως ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ χαὶ 
τῶν περὶ πολιτείας σχεμμάτων εἰς τὴν διχαιοσύνην ἀναφερομένων ἀναγκαίως 
δήπου χαὶ τὰ μυϑιχὰ ταῦτα πλάσματα δι᾿ αὐτῶν χωρεῖ τῶν χκαϑ᾽ ἕχαστα, 
τοὺς τῆς δίχης ὅρους ἐχφαίνοντα χαὶ ἀπὸ τούτων ἀνελέγχτως πιεζοῦντα, χαὶ ὃ 
ἀφηγούμενος εἷς τίς ἐστιν ἀνήρ, μετὰ τὴν ἐν πολέμῳ διατριβὴν χαὶ τοὺς ἄϑλους, 
οὺς ἀϑλοῦσιν αἱ ψυχαὶ τὸν ἐν τῇ γενέσει πόλεμον μεταχειριζόμεναι, πρὸς τὴν 
χωριστὴν ἀγηγμένος χαὶ τὴν ἔξω γενέσεως ζωήν, δι᾽ ἧς χατεῖδεν ὡς διάφορος 
ὧν καὶ οὐχ...... ἀϑλ. , γενεσιουργῶν . .. .. ον νι κνινον, εἰσιν 
οὗτος πᾶσαν τὴν τάξιν τῆς ἐν τῷ παντὶ προνοίας ἀναπόδραστον οὖσαν χαὶ 
μέχρι τῶν ἀτομωτάτων διατείνουσαν καὶ ἐξέφηνεν ταῖς συγγενέσι τῶν τοιῶνδε 
λόγων ψυχαῖς. τοῦτο μὲν οὖν ἑπόμενόν ἐστιν, ὥσπερ εἴρηταί μοι, τοῖς περὶ 
τῶν μισθῶν τῆς τε διχαιοσύνης καὶ τῆς ἀδιχίας ϑεάμασιν. ἢ δὲ δὴ τῶν χε-- 
φαλαίων τάξις ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν λήξεων τῶν ψυχικῶν, τελευτᾷ δὲ εἰς τὰς 

χαϑόδους αὐτῶν τὰς εἰς τὴν γένεσιν, μέσην δὲ αὐτὴν παρεισχυχλεῖ τὴν περὶ 
τῶν ὅλων ϑεωρίαν, ἀφ᾽ ὧν χαὶ εἰς τὰς ψυχὰς ἢ διαχόσμησις χωρεῖ τάς τε 
τῶν λήξεων τυγχανούσας τῶν ὀφειλομένων καὶ τὰς εἰς τὰ σώματα φερομένας. 
χαϑ’ ἑχάτερον δὲ τῶν ἄχρων τοῖς χεφαλαίοις τὰ μὲν ἄρχοντα παραλαμβάνειν 
ἔοιχεν ὃ λόγος τὰ δὲ ἀρχόμενα, καὶ τῶν ἀρχόντων τὰ μὲν ἐξῃρημένην ἔχοντα 

1 ἀχυρωτέρας Η || ὡς αὐάεαίέ ὕδεμονγ 11 2 ἀκυρώτερα Η͂ ἢ "ἐχ] εἰς ΞΖ | 6 μη- 

δεῖς Η Ε 14 μίᾳ Ξ || 106 τὸ διηγούμενον ΤΥ, οοΥ. ἴδδεπον (ς. υ. 26; ». 60, 14) 
25 "χωρεῖν || 830 ἐδέέογαβ ἀϑλ ἱποογίαβ 6886 ἑπάέοαί Η [1 81 εἰς τὰς) τὰς οηι. ΤΠ 5»γ. [| 
839 τοῖς χεφαλαίοις αὖ6886 πιαϊΐηι. τῆς χοσμολογίας οοπῆ. ἴδομεν (ς΄. ». 51, 18) 
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τὴν ἐπιτροπὴν τὰ δὲ πρὸς τὰ ἀρχόμενα συντεταγμένην, καὶ τῶν ἀρχομένων 
ς ς ν᾿ -« , Υ̓ Ἁ ᾿ “Ὁ 2 
ὡσαύτως τὰ μὲν τῆς καλλίονος ὄντα μερίδος τὰ δὲ τῆς χείρονος χαὶ ἀλογω-- 

τέρας. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν λήξεων οἱ μὲν δικασταὶ τὴν δλικωτέραν προβέβληνται 
πρόνοιαν τῶν ψυχῶν, οἱ δὲ ὑπηρετοῦντες αὐτοῖς δαίμονες τὴν μεριχωτέραν (ὧν 
εἶσιν καὶ οἱ διάπυροι καὶ ἐπὶ τῶν ἀσπαλάϑων χνάμπτοντες τὸν Ἀρδιαῖον) καὶ 
ἐπὶ τῶν χαϑόδων αἱ μὲν μοῖραι τῶν χατιουσῶν εἰσιν ἐξῃρημέναι ψυχῶν, οἱ δὲ 
εἰληχότες αὐτὰς δαίμονες σύνταξιν ἔχουσι πρὸς αὐτὰς χατὰ τὰς τῶν βίων δια-- 
φοράς. χαὶ αὖ πάλιν ἐν μὲν ταῖς λήξεσιν ἀμείνους... .. ....««Ὁ«.ὖς τὰς 
εἰς οὐρανὸν ........ . τῶν ἐπὶ γῆς διαβιω...... πέμπεσϑαι 
ῃᾳ{.ᾳΕ ἐνν τὰς ψυχὰς ὧν τὸ μέσον, οἱ..... ες διδιλήφασιν" 
ἐν δὲ ταῖς χαθόδοις τῶν ψυχῶν εἰς τὰς τῶν λογικῶν ζῴων γενέσεις καὶ εἰς 
τὰς τῶν ἀλόγων ὡς εἰς μεγάλα μέρη ποιήσασϑαι τὴν διαίρεσιν. τούτων δὲ 
ἐφ᾽ ἑχάτερα τῶν λόγων τεταγμένων ἣ περὶ τῆς χοσμιχῆς τάξεως ϑεωρία τὴν 
μέσην ἀπείληφε χώραν, εἰς ἣν ἀπὸ τῶν λήξεων ἐπάνεισιν ὃ μῦϑος καὶ ἀφ᾽ ἧς 
εἰς τὰς γενέσεις χάτεισιν τῶν ζῴων χαὶ τὰς τῶν ψυχῶν διαιρέσεις. αἱ γὰρ 
μοῖραι τούτων ἀμφοτέρων εἰσὶν συναγωγοί, καὶ ταῖς λήξεσι τὰ προσήχοντα μέτρα 
καὶ ταῖς χαϑόδοις ἀπομερίζουσαι " δι’ Ὁ χαὶ πᾶσα χάϑοδος τῆς μοιραίας δεῖ-- 
ται ποιήσεως χαὶ πᾶσα λῆξις χείρων τε καὶ βελτίων. μέρη γάρ ἐσμεν τοῦ 
παντὸς καὶ ἡμεῖς ἀνιόντες οὖν καὶ χατιόντες δεόμεϑα τῶν μοιρῶν, εἰ καὶ ὁτὲ 
μὲν αὐτῶν .μετέχομεν χατὰ τὰς ἀσωμάτους ἡμῶν ζωὰς ϑειότερον τρόπον ὃτὲ 
δὲ χατὰ τὰς σωματιχὰς δαιμονιώτερον, καὶ δτὲ μὲν ὡς ϑεῶν (ἵνα τὸ δοχοῦν 
εἴπω σαφῶς) ὁὃτὲ δὲ ὡς τὴν εἱμαρμένην εἰληχοιῶν. αὗται δ᾽ οὖν καὶ τῶν ταῖς 
οὐρανίαις περιφοραῖς ἑπομένων ψυχῶν τὰς περιόδους καὶ τῶν τὰς χϑονίας ἀν-- 
ελιττουσῶν ἀφορίζουσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν χαὶ εἰς ὕστερον " τῶν δὲ χεφαλαίων 
ταύτῃ διῃρημένων χαὶ τῆς πάσης ἡμῖν ἐχπεφασμένης τοῦδε τοῦ μύϑου προ- 
ϑέσεως, χατίδωμεν ἐχεῖνα λοιπόν, ὅσα τινὲς ὀχλεῖν εἰωϑότες τὴν τοῦ Πλάτωνος 
φιλοσοφίαν ὑποχρούειν εἰώϑασι περὶ... αν... .. μυ....Ὁοο λημένων. 

Ὁ μὲν Ἐπικούρειος Κωλώτης ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτωνι, ὅτι τὴν ἀλή- 
ϑειαν ἀφεὶς τὴν ἐπιστημονικὴν περὶ τὸ ψεῦδος διατρέβει μυϑολογῶν ὡς 
ποιητής, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποδειχνὺς ὡς ἐπιστήμων" καὶ ὅτι πρὸς ἑαυτὸν μαχόμενος 
ἐν μέν γε προοιμίοις τῆσδε τῆς πραγματείας ἐλοιδόρησε τοὺς ποιητὰς ὡς περὶ 
τῶν ἐν “Διδου φριχτὰ [τοῖς ἀχούουσιν] πλάσαντας χαὶ ϑανάτου φόβον ἐντεχόντας 
τοῖς ἀχούουσιν [Ρ. 6053], ἐπὶ τέλει δὲ χαὶ αὐτὸς μεϑήρμοσε τὴν φιλόσοφον 
μοῦσαν εἰς τραγικὴν τῶν ἐν “Διδου πραγμάτων μυϑολογίαν᾽ τὸ γὰρ στόμιον τὸ 

ὅ γεοίϊεβ χνάπτοντες ]αΐ. ρ». 6105 ἐεδνγὶ ηιοΐίογοβ εὐ ἱρδ6 ἔγοοίιια αὐ δηιρ. ». 382 
(ἐάδηι ΟΟΥ̓Τ. »ΥῸ γνάμπτοντες αρ. Τγοοΐμηι ἴῃ. (Ὑαΐνὶ. ». 10) ἢ 9 ἐς Π || οὐρανὸν) οὐρα- 
νὸν ἀ ΠΗ »γ. ᾿ἰ 10 τὰς ψυχὰς ροδέ διειλήφασιν δογίρία απξα ὧν ἐγαηδροπεηάα 686866 ᾿πά!οαξ 
Ἡοἰδίοίμδ ὁ 12. ποιήσασθαι 6: ΟΟΥὟ. ΗἾ ὀ [16 ἐσυναγωγοί, καὶ] συναγωγιχαὶ 57 [|| τὰ 
οπι. Ἡ »ν. ἢ 19 ὅτε ΠΗ͂ ᾿ 20 "τότε 5' [] 21 δᾳ. ὅτε --- ὅτε Η͂ ἢ 28 περιφοραῖς ζ756).67) 

περιόδοις ΗΠ [ 21 δι»ρῖ. ζεγα περὶ [τῶν δι] αὐ[τοῦ τοῦ] μύίϑου προβεβ]λημένων 3 28 »ια- 
ζῴη Ὃ μὲν (οὖν) ᾿Επιχούρειος. Οδέογωμηι ς΄. Δαογοδίωδ ἐπ δϑοημ). δοίριίοπῖδ ἱ 2, 8 δᾳ.. Ῥγοοίωδ 
ἕη Τοηιρ. ». 3582, 28  Κολώτης Η, οὐ δῖο ἐπ᾿ δϑηῃ. δοηῖρ6ν ἐγαάιξων ; ὑοεγαηπι ποηπιῖηῖδ 707- 
ηλαηι σοηδέαηέον γοροσμὲ ζ86Ή670 οὐδοοιέϑ ἃ 29 ἐπιστημονιχὴν] σωχρατιχὴν Η »Υ». ἩἙ μυ- 
ϑολογῶν 6 607. Η ἢ 380 ἀποδειχνὺς 6: ἀποδειχνῦναι (ἀπέδει... ΡΥ.) “ΟΥ̓. Ἡ [ἢ 81 λοι- 
δόρησε ΗΠ ᾿ὶ 32 τοῖς ἀχούουσιν δ86οἰιδὲ 
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μυχώμενον ἐχεῖ χαὶ οἱ διάπυροι χαὶ ἄγριοι τοῦ τυράννου δήμιοι καὶ ὃ Τάρταρος 
χαὶ ὅσα τοιαῦτα τίνα, φησίν, τραγῳδοποιοῖς ἀπολέλοιπεν ὑπερβολήν; χαὶ τὸ 
τρίτον, ὅτι τοὺς τοιούσδε μύϑους πολὺ τὸ μάταιον ἔχειν ἀναγχαῖον᾽ τοῖς μὲν 
γὰρ πολλοῖς οὐδὲ συνεῖναι δυναμένοις αὐτῶν εἰσιν ἀσύμμετροι, τοῖς δὲ σοφοῖς 
οὐ δεομένοις ἀμείνοσιν ἐχ τῶν τοιῶνδε γίνεσϑαι δειμάτων περιττοί : πρὸς τίνας 
οὖν γράφονται, παρ᾽ αὑτῶν εἰπεῖν οὐχ ἔχοντες μάταιον ἀποφαίνουσιν τὴν περὶ 
τὰς μυϑολογίας ἑαυτῶν σπουδήν. Ἡμεῖς δὲ πρὸς τοὺς τοιούσδε λόγους οὐχ 
ὅσα μόνον ὁ φιλοσοφώτατος χατέτεινεν Πορφύριος ἔχοιμεν ἂν ἀπαντῶντες 
λέγειν ̓  οἷον ὅτι ταῖς περὶ τῆς ἀϑανασίας τῶν ψυχῶν ἀποδείξεσιν καὶ περὶ τῆς 
ἐν Ἅιδου διατριβῆς αὐτῶν ἔπεται τὸν φιλόσοφον λέγειν χαὶ περὶ τῶν τόπων 
τῶν διαφόρων χαὶ περὶ τῶν ἐν τούτοις λήξεων, κατὰ τὰ εἴδη τῆς ζωῆς παντο- 
δαπῶν ὄντων τῶν παρεπομένων, ἃ δὴ προσίεσϑαι πάντως ἀναγχαῖον τοῖς παρα-- 
δεξαμένοις ἀϑανάτους εἶναι τὰς ψυχάς, ὡς μαντικὴν διδόναι τοῖς τὴν πρόνοιαν 
εἶναι ϑεμένοις ἀχόλουϑον᾽ καὶ ὅτι Πλάτων οὐ πᾶσαν ἐχποδὼν ἐποίησεν μυϑο-- 
λογίαν, ἀλλὰ τὴν διὰ τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀϑέσμων πλασμάτων χωροῦσαν, οἵαν 
Ὅμηρος χαὶ ᾿Ησίοδος ἐγραψάτην, χαὶ οὐδὲ τὰ δείματα ταῦτα {τὰν ἐν Ἅιδου γυμνὰ 
τέϑειχεν, τὰς ψυχὰς δεδιττόμενος καὶ πρὸς θάνατον περιφόβους ἀποτελῶν, ἀλλὰ 
τοῖς ἀδίχοις αὐτὰ προτείνων πρὸς τὴν ἀδιχίαν ἀπεργάζεται τοὺς ἀχούοντας εὐ- 
λαβεῖς, μονονουχὶ συνημμένον πλέχων “εἰ τὸ ἀδιχεῖν ὑμῖν αἱρετόν, τὰ φριχω-- 
δέστατα τῶν χολαστηρίων ὑμῖν ἐστιν αἱρετά ταῦτα δὲ φεύγετε παντὶ σϑένει" 
φευχτέον ἄρα ὑμῖν χαὶ τὴν ἀδικίαν" καὶ ὅτι τὸ πλασματῶδες τοῦτο χατὰ φύσιν 
πώς ἐστιν, διότι χαὶ ἣ φύσις χρύπτεσϑαι φιλεῖ χαϑ’ Ἡ ράχλειτον" χαὶ ὡς 

οἱ δαίμονες οἱ προστάται τῆς φύσεως διὰ δή τινων τοιούτων πλασμάτων ἡμῖν 
ἐχφαίνουσιν τὴν [ξαυτὴν! ἑαυτῶν δόσιν ὄναρ τε καὶ ὕπαρ, λοξὰ φϑεγγόμενοι, 
δι᾿ ἄλλων ἄλλα σημαίνοντες μεμορφωμένα τῶν ἀμορφώτων ἀφομοιώματα χαὶ 
διὰ τῶν ἀνὰ λόγον ἄλλα σχημάτων, ὧν δὴ καὶ τὰ ἱερὰ πεπληρῶσϑαι καὶ τὰ 
δρώμενα ἐν τοῖς τελεστηρίοις, ἃ χαὲὶ δρᾶν ἐν τῷ χρυφίῳ χαὶ ἀγνώστῳ 
παρὰ τοῖς τελουμένοις. προσθετέον δὲ τούτοις χαὶ ὅτι ταῖς ψυχαῖς νοεραῖς 
μὲν οὔσαις χατὰ τὴν ἑαυτῶν ὕπαρξιν χαὶ λόγων πλήρεσιν ἀσωμάτων χαὶ νοε-- 
ρῶν, ἐνδυσαμέναις τὸν φανταστιχὸν νοῦν καὶ ζῆν ἄνευ τούτου μὴ δυναμέναις 
ἐν τῷδε τῷ τόπῳ τῆς γενέσεως (ὥστε χαὶ τῶν παλαιῶν τινας τοὺς μὲν φαν- 
τασίαν ταὐτὸν εἰπεῖν εἶναι χαὶ τὸν νοῦν, τοὺς δὲ χαὶ διαχρίναντας ἀφάνταστον 
νόησιν μηδεμίαν ἀπολείπειν), ταύταις δ᾽ οὖν, ὡς εἴπομεν, γενομέναις ἀπαϑέσι 
παϑητικαῖς, ἀμορφώτοις μορφωτιχαῖς, πρέπων ἐστὶν τρόπος διδασχαλίας εἰχότως 
ὃ διὰ τῶν τοιῶνδε μύϑων᾽ οἷς πολὺ μέν ἐστιν ἔνδον τὸ νοερὸν τῆς ἀληϑείας 
φέγγος, προβέβληται δὲ τὸ πλασματῶδες, ἀποχρύπτον ἐχεῖνο χατὰ μίμησιν τῆς 
ἐν ἡμῖν φαντασίας ἐπιλυγαζούσης τὸν μεριχὸν νοῦν. τὸ μὲν γὰρ μυϑῶδες πᾶν 

2 “φασὶν Ηὶ || 6 ρμοδέ γράφονται; ἰασμπαηι δίαξμϊέ ἴδοιεν [1 αὐτῶν ΗΠ 8. φιλοσο- 
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φοτώτατος Η ἢ 12 προΐεσϑαι ΤΥ, οΟΥ̓Υ. ἴύβεπον ἢ ἰεφ. ἀναγκαῖον (δ ν)} 18 ἀθανάτων ΚΖ 5». [}᾿ 

16 τὰ αὐαίαϊέ ἴδομεν ἢ 19 μόνον οὐχὶ Η͂ »γ. || 22 ς΄. Ἡδεγαοϊτἐν 7». 10. ». 4 Βυιοαίεν ἢ 
28 φ΄. Ῥγοοΐμδ ἐπ Ἰέενερ. Ρ. 812 ἐσέγ. οἷον εἴ τινες ἡμῶν ὕπαρ (ὅπερ υἱἱἷφ.) ἐγένοντο δαίμοσι 
προστυχεῖς ἢ καὶ ὄναρ τῆς παρ αὐτῶν ἀπολελαύχασιν (αὐτῆς ἐπιλελαύχασιν υμἶσ.) ἐπιπνοίας, 

δὲ ». 380 ἐη., δὲ ἴοσ. ἃς ὄναρ τε καὶ ὕπαρ γινομένας [[|Ά,124 ἑαυτὴν δοοϊωμδὲ Ο 26 ἀνάλογον 
Ἢ ἢ 271 τελετηρίοις ΤΙ [ "ἐν τῷ] αὐτῷ “57 (ς, Ῥγνοοῖιιδ ἐπ δηιρ. ». 812, 10) || 28. προστε- 
ϑέον ΗΠ ἢ 81 "ἐπιλυγαζούσαις ΗΗ͂; γεοΐέξμδ ἐπηλυγαζούσης (ς΄. ᾿ωληζεη. αὐ Τῆι. ». 118 δᾳ.)} 
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ὅσον πέπλασται μόνον τοῖς χατὰ μόνην τὴν φαντασίαν ζῶσίν ἐστιν οἰχεῖον καὶ ὧν 
ἐστι τὸ ὅλον ὃ παϑητιχὸς νοῦς, τὸ δὲ φανὸν τῆς ἐπιστήμης καὶ αὐτοφανὲς τῆς 
νοερᾶς (γνώσεως) τοῖς ἱδρύσασιν ἐν νοήσεσιν χαϑαραῖς τὴν ἑαυτῶν ὅλην ἐνέργειαν" 

Ἃ Ύ Ά ἢ ᾿Ὶ - Ἁ Ἧ λῚ ζ »ν Υ 

τὸ δὲ αὖ χατὰ μὲν τὸ ἔξω πλασματῶδες, χατὰ δὲ τὸ ἔσω νοερὸν ἡμῖν δήπου 
λείπεται σύζυγον εἶναι τοῖς τὸ συναμφότερον οὖσιν καὶ διττὸν ἔχουσι νοῦν, τὸν 
μὲν ὃν ἐσμέν, τὸν δὲ ὃν ἐνδυσάμενοι προβεβλήμεϑα. χαὶ διὰ τοῦτο δήπου χαὶ 
χαίρομεν ὡς συμφυέσι τοῖς μύϑοις᾽ εὐφραίνεται γὰρ ὃ διττὸς ἐν ἡμῖν νοῦς, 

δ ς -ω ςζς " - Μ ᾿ - 2 - ᾳ 

χαὶ ὁ μέν τις ἡμῶν ὑπὸ τῶν ἔνδον τραφεὶς ἐγένετο ϑεατὴς τῶν ἀληϑῶν, ὁ 
δὲ ὑπὸ τῶν ἔξω χαταπλαγεὶς ἐπιτήδειος χατέστη πρὸς τὴν εἰς ἐπιστήμην ὁδόν. 
ὥσπερ δὲ χαὶ εἰ φανταστιχῶς ἐνεργοῦμεν, ὅμως δεῖ χαϑαραῖς χρῆσϑαι φαν-- 
τασίαις ἀλλ᾽ οὐ μεμιασμέναις ὑπό τινων αἰσχρῶν φαντασμάτων, οὕτω δήπου 
χαὶ τοὺς μύϑους πρέπουσαν ἔχειν προσήχει χαὶ τὴν ἄξωϑεν σχευὴν τοῖς ἔνδον 
νοδξροῖς ἀγάλμασιν. διὸ χαὶ Πλάτων ἀπεσχευάζετο τὰς τῶν ποιητιχῶν μύϑων 
διαϑέσεις, ἀναπιμπλάσας τὰς ἀτελέστους ψυχὰς ὑπονοιῶν φορτιχῶν. --- Ὅτι δὲ 

Ἃ Ν “- “- - Ἁ Φ 
χαὶ εἰς τοὺς πολλοὺς δρῶσιν οἱ μῦϑοι, δηλοῦσιν αἱ τελεταί. χαὶ γὰρ αὑται 

’ - “ σ Ἁ ὶ “- 3 “ Ψ 

χρώμεναι τοῖς μὐϑοις, ἵνα τὴν περὶ ϑεῶν ἀλήϑειαν ἄρρητον καταχλείωσιν, 
συμπαϑείας εἰσὶν αἴτιαι ταῖς ψυχαῖς περὶ τὰ δρώμενα τρόπον ἄγνωστον ἡμῖν 
χαὶ ϑεῖον ὡς τοὺς μὲν τῶν τελουμένων χαταπλήττεσϑαι δειμάτων ϑείων πλή-- 
ρεῖς γιγνομένους, τοὺς δὲ συνδιατίϑεσθαι τοῖς ἱεροῖς συμβόλοις χαὶ ἑαυτῶν 
ἐχστάντας ὅλους ἐνιδρῦσϑαι τοῖς ϑεοῖς καὶ ἐνῚθεάζειν" πάντως που χαὶ τῶν ἐπο-- 
μένων αὐτοῖς χρειττόνων ἡμῶν γενῶν διὰ τὴν πρὸς τὰ τοιαῦτα συνθήματα 
φιλίαν ἀνεγειρόντων ἡμᾶς εἰς τὴν πρὸς τοὺς ϑεοὺς δι’ αὐτῶν συμπάϑειαν. ἢ 
πῶς μετ᾽ ἐχείνων μὲν πᾶς ὃ περὶ γῆν τόπος μεστὸς ἦν παντοίων ἀγαϑῶν, ὧν 
ϑεοὶ προξενοῦσιν ἀνθρώποις, ἄνευ δὲ ἐχείνων ἄπνοα πάντα χαὶ ἄμοιρα τῆς τῶν 
ϑεῶν ἐστιν ἐπιλάμψεως; ᾿Αλλὰ τῶν μὲν μύϑων τὰς αἰτίας καὶ ἐν τοῖς Περὶ 

αν ΄' 4 ΄ ςζ ὦ ’ ΝΣ 3 

μυϑιχῶν συμβόλων ἐξειργάσμεϑα. τούτων δὲ ἡμῖν τέλος ἐχόντων ἐπ᾿ αὐ- 
τὸν ἤδη τὸν Πλατωνιχὸν μῦϑον χωρεῖν ἀναγχαῖον. 

Ἀλλ᾽ οὐ μέντοι σοι, ἦν δὲ ἐγώ, ᾿Δλχίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ᾽ 
ἀλχίμου μὲν ἀνδρός, Ἠρὸς τοῦ Ἀρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου [Ρ. 61 4}. 

Τὰς περὶ τὸν τόπον τοῦτον τῶν πρὸ ἡμῶν διαφορὰς καὶ γραφιχὰς διαστροφὰς 
ϑαυμάσειεν ἄν τις. Οἱ μὲν γὰρ οὐ τὸν Ἦρά φασιν εἶναι τὸν πατέρα τοῦ 
μύϑου τοῦδε παντός, ἀλλὰ Ζωροάστρην, καὶ ὡς τοῦδε τοῦ ὀνόματος ἐγχεῖι- 
μένου τὴν γραφὴν ἐχδεδώχασιν, ὥσπερ χαὶ ὁ Ἐπιχούρειος Κωλώτης, οὗ 
χαὶ πρότερον ἐμνήσϑημεν. χαὶ αὐτὸς ἐνέτυχον Ζωροάστρου βιβλίοις τέτρασι 
Περὶ φύσεως, ὧν τὸ προοίμιόν ἐστι᾿ Ζωροάστρης ὃ Δρμενίου Πάμ- 
φυλος τάδε λέγει, ὅσα τε ἐν πολέμῳ τελευτήσας παρὰ ϑεῶν ἐδάη 

2 "φαινὸν Η͂ ἢ 8 γνώσεως (οὕ. Ῥγοοίωϑ ἐπι Ῥίαξ. Τλοοῖ. 1 28 ». 58, 81) υεἶ ἐπιβλέψεως 
(φ7. ἑά. ἐπ δηιρ. ». 368, 8. 17 δᾳ.) αἀὐδεπάμηι οτανέ ἴὕδομον ἢ "ὅλων ΗΗ͂ ἢ ὅ τὸ ὕὕϑοπον 
(ςφΣ. ῬΙαί. Τίηι. ». 815, δνηιρ. Ὁ». 2090)} τε ΗΠ 17 ὡς) ὧν ὡς Η 12 '"ἔνδω Η [} 

10 "καταχλείουσιν ΠΙ, || 21 "'τὴν] τὰ ΠΗ͂ ἢ 8045. ὦ. Μαϊ. Οἴαδ88. αμοὶ. 1 ». 844 5.2 ἢ 
Βχχὶ γραφιχὰς] γεγραφυίας Η; καὶ γραφῆς πιαϊέέ ὕὕϑοπον || 81 οἱ μὲν οὐ ΗΠἶ οοΥ̓., οὔτε γὰρ 
Ἡ»ρν. ἢ ἨἩρὸς ΗΗ γν. ἢ 32. τοῦδε] τόνδε Ζ7»γν. 84 ο΄, Οἴοηιοηβ «ἴδ. δέγοηι. Υ 14 
». 255, 38 αὐτὸς γοῦν ὁ Ζωροάστρης γράφει Τάδε συνέγραψεν Ζωροάστρης ὁ Ἀρμενίου τὸ γένος 
Πάμφυλος, (ῦσα) ἐν πολέμῳ τελευτήσας ἐν΄ Αιδου (ἀδῃ σμἰσ,) γενόμενος ἐδάη (ἐδάην υωὐρ.) παρὰ ϑεῶν 
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χαὶ ὅσα ἐχ τῆς ἄλλης ἱστορίας. ἐν δὲ μέσοις αὐτοῖς πρὸς Κῦρον προσ-- 
φωνῶν δῆλός ἐστι τὸν βασιλέα" τίνα δὲ τὸν Κῦρον, οὐ διασαφεῖ. τῶν δὲ 
ἐνταῦϑα λεγομένων οὐδενὸς ἐπ᾽ ὀνόματος μέμνηται, πλὴν τῆς ᾿Ανάγχης ᾿ ταύτην 
δὲ εἶναι τὸν ἀέρα φησίν. ἀστρολογιχῶν δέ ἐστι ϑεαμάτων τὰ βιβλία γέμοντα᾽ 
χαί που καὶ ἀντιλέγειν δοχεῖ πρὸς τὴν ἐν Πολιτιχῷ [Ρ. 2695] ἀναχύχλησιν. 
ὥστ᾽ ἄδηλον εἰ ἀπὸ τούτων οὗτος ὃ μῦϑος ἔσχε τὴν ἀφορμήν, καὶ εἰ Ζωροά-- 
στρης ἀντὶ τοῦ Ἠρὸς ἐγέγραπτο ἐν τοῖς ἀντιγράφοις᾽ πλὴν ὅτι τὸν ἥλιον 
ἐχεῖνα μέσον οἷδε τῶν πλανητῶν, ὃ δὲ τὸν μῦϑον τοῦτον ἄδων ὑπὲρ σελήνην 
εὐθύς, δῆλόν ἐστιν τοῖς ἐχεῖνά τε εἰδόσιν χαὶ τούτων ἀχροασαμένοις ̓  ὥστ᾽ οὐχ 
ἂν ὃ Πλάτων ἀπ᾽ ἐχείνων εἴη τόνδε τὸν μῦϑον συνθείς. Οἱ δὲ τὸν Ἦρα μὲν 
ὁμολογοῦσι γεγράφϑαι καὶ Ζωροάστρου τοῦτον γενέσθαι διδάσχαλον, ὥσπερ 
Κρόνιος, τὸν Πάμφυλον τὸ γένος τινὰ τρόπον τῷ Ζωροάστρῃ συνείροντες (εἰ 
μὴ ἄρα οὐ τῷ Πέρσῃ φαῖεν ἄν, ἀλλὰ τῷ Παμφύλῳ, τούτῳ δὴ ἐχείνῳ οὗ τοῖς 
περὶ φύσεως εἴπομεν βιβλίοις ἐντυχεῖν) - οὗ δὲ ρὸς υἱὸν Εὐμαίωνα τὸν 
διηγούμενον γράφοντες καὶ ὅπως τὸ ἑξῆς ἄνευ ἄρϑρου συντάξωσιν τῷδε τῷ 
ὀνόματι λέγειν οὐχ ἔχοντες, οὐχ εἰωθότων τῶν παλαιῶν ἄνευ τούτου κατὰ 
τενικὴν πτῶσιν τοὺς πατέρας συνάπτειν" οὗ δὲ οὐχ Ἀρμένιον τὸν πατέρα 
φάσχοντες, ἀλλὰ διὰ ϑατέρου τῶν βραχέων ᾿Αρμόνιον, σμιχρόν τι περὶ τὸ ὄνομα 
πλημμελοῦντες (καὶ εὕρομεν καὶ οὕτως ἐν τοῖς ἐχείνου Ζωροάστρου βιβλίοις 
Ἁρμόνιον τὸν πατέρα γεγραμμένον) οἶδα δὲ ἐγώ τινας χαὶ ᾿Δρμένιον τὸν Ἦρα 
δεχομένους, οὺς ἐρωτᾶν δεῖ, πῶς τὸν ᾿Αρμένιον Πάμφυλον εἶναί φησιν τὸ γένος ̓ 
εἰ καὶ ἡμῖν ἄνδρες αἰδοῖοι τοῦτο ὑπέλαβον, Θεόδωρον λέγω τὸν ᾿Ασιναῖον. 
ἀλλ᾽ ὑπερ ἔφην, φέρονται μὲν ἄλλως ἄλλοι τῶν πρὸ ἡμῶν᾽ τὸ δ᾽ ἀληϑὲς Ἦρα 
μὲν εἶναι τὸν ἄγγελον τοῦ μύϑου τοῦδε, πατέρα δὲ αὐτῷ τοὔνομα λέγειν Ἀρ-- 
μένιον, γένος δὲ ἐχ Παμφυλίας" ἵνα δὴ καὶ τὰ περὶ τὸν Ἀρδιαῖον εἰδέναι σα-- 
φῶς ἔχοι χαὶ τὴν τυραννικὴν αὐτοῦ ζωὴν χαὶ τὰ μιάσματα τῶν ἐν Παμφυλίᾳ 
τυράννων ἑνὸς γεγονότος. εἴτε δὲ ἔχει τὰ τῆς ἱστορίας οὕτως εἴτε καὶ μή, 
ζητεῖν ἄτοπον, τοῦ Πλάτωνος τὰ τοιαῦτα πλάττοντος μὲν οὐδαμῶς, κχατὰ δὲ 
τὴν χρείαν τῶν προχειμένων ἀεὶ παραλαμβάνοντος χαὶ χρωμένου πᾶσι μετὰ 
τῆς πρεπούσης περιβολῆῇς χαὶ οἰχονομίας, ὡς καὶ τῇ Μαντινιχῇ ξένῃ χαὶ τῷ κατὰ 
τὸν Γύγου πρόγονον διηγήματι χαὶ τῷ κατὰ τοὺς ᾿Ατλαντίνους λόγῳ χαὶ πᾶσι τοῖς 
ὁμοίοις. Τοῦ δὲ Κωλώτου ψυχρευομένου χατὰ τὴν λέξιν ὄντως καὶ ἐπιχκαλουντος 
τῇ εἰσβολῇ τοῦ διηγήματος ὡς μειραχιώδει διὰ τὰ Ἀλχίνου τε χαὶ ἀλχίμου 
παράλληλα χείμενα ὀνόματα, χαλῶς μὲν καὶ ὃ Πορφύριος αὐτὸν ἐπερράπισεν 
ὡς ἄγευστον λογογραφιχῆῇῆς χαὶ σοφιστιχῆς χάριτος καὶ μούσης ᾿Αττιχῆς, ὁμοῦ 

1,2 Κύρον Η. (Γ΄. ΑἈγποδῖμβ αὐ. σοπέαδ 1 52 ἰβταὶ ἰατβ ΘΙ Υ 8 Ογτὶ || 14 εἴς- 
παμὲν ᾽ν. 15 μυϑὸν (δε) απές διηγούμενον ἐπ ἰασμπα δογίρϑιἑ Ἡ ρῃ., ἀεὶ. Η οογν. ἢ} 
ὅπως) εἰπως (66) Η ] ἄρθϑου Η ᾿ὶ συντάξας 9». ἢ ΤΊΘ κατὰ] χαὶ Η͂ γγν. ἢ 18. ᾿Αρ- 

μόνιον)] ᾿Αρμόνιος απ αρωά Ῥὶμξαγοῖ. ϑψηι». φι. ΓΧ ὅ ἢ 21 "λεγομένους ΗΙ || 30 Μαν- 
τινιχῇ ξένῃ] ϑδ΄'ψηιρ. ». 2004 ςῳᾳ. 31 τὸν Γύγου πρόγονον] Τείρ. 11 ». 359 ἐφ. ΠΑτλαν- 
τίνους) Τώη. ». 24.. Ογίξ. ». 1089 32 Τοῦ δὲ Κλῴώτου (δέο) --- 85 μούσης ᾿Αττιχῆς οἐξαΐ 

Α1. Μονιδ '. ο. ». 220 αἀ Ῥλίϊ. 8, 8. ᾿Ργοοῖες --- οοπιριοπέαγίο ἐπθάϊίο αὐ Ῥίαξοηὶ Χ 
ὧδ Κορ. ἢ ὄντως] οὕτως ὕύδομεν || 838 τὰ] τὸν ΤΥ »ΚΥ., τὸ Μῶογιιδ || τε Δίογωβδ) οηι. Η ἢ 

834 χείμενον Η͂ »γν. ἢ καλῶς ογμ8) ....λῶς Η  ἀπερράπισεν Μίογωις || 35 λόγου γραφι- 
χῆς χαὶ στροφιχῆς 2]ογεΣ ἢ ᾿Αττικῆς ογιμδ) οηι. Ἡ 

μω 0 
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δὲ ὀνειδίσας αὐτῷ χαὶ ὁτι Κωλωτάριον αὐτὸν ὃ διδάσχαλος ἐκάλει ϑαμὰ καὶ 
οὐχ ὀρθῶς ἤχουεν ὑποχοριζομένου τοῦ Ἐπιχούρου τὸν Κωλώτην᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ 
χἀχεῖνο ῥητέον, ὅτι τοῖς ἠϑιχοῖς πλάσμασιν μάλιστα δεῖ ποιητικῆς χάριτος, ἐπεὶ 
χαὶ πολλῆς μετέχουσι τῆς τοιαύτης ἰδέας, πρὸς δὲ ποίησιν εὐδοχιμεῖ τὰ τοι- 

8 αὗτα μάλιστα, καὶ τῶν τοῦ κάλλους σχημάτων ἐστὶν ἐχείνη διαχορής. Ὁ μὲν 
οὖν Αλχίνου ἀπόλογος δηλοῖ τὴν ἐν Ἀλκίνου τοῦ Ὀδυσσέως νέχυιαν, οὗ δὴ τὰ 
ἐν “Διδου διηγεῖται ϑεάματα χαὶ ὅσα εἶδεν χαὶ οἷα ἀχήχοεν τοῖς σφαγίοις 
χρησάμενος χαὶ τῷ αἵματι τῷ ψυχουλχῷ. χαὶ γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν τοιῶνδε 
διηγημάτων ἐξενίχησεν ὡς ἐπὶ παροιμίας τὸν Ἀλχίνου ἀπόλογον λέγειν. τοῦ δὲ 

10 προχειμένου μύϑου καὶ αὐτοῦ τὰ ἐν “Ἅιδου {προσ)ποιουμένου φράζειν, εἰκότως 
ἀντιπαρατείνων αὐτὸν ἐνδείχνυται τῷ ᾿Αλχίνου ἀπολόγῳ, τοσοῦτον μόνον ὑπαλ- 
λάξας, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὃ ἀχούων ᾿Αλχίνους ἦν οὐ πολεμικὸς ἀνήρ, ἀλλ᾽ εἰς εἰρήνην 
βλέπων καὶ τρυφήν, ὃ δὲ τὸν μῦϑον τοῦτον διηγησάμενος καὶ αὐτὸς ἀπαγγείλας 
ἄλχιμός τις ἦν, ἐν πολέμῳ τε ἀποθανὼν χαὶ τὰ χατὰ πορείαν ἰδών, ἅπερ 

150 ἀπήγγειλεν, χωρισϑείσης αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματος. ἔχοι δ᾽ ἄν τι 
πλέον, ὡς καὶ... ... εἴπαμεν, ἢ τῶν διηγημάτων τούτων εἰσβολὴ πρὸς ἔν-- 
δειξιν, ὅτι τὴν μὲν ἐχείνου νέχυιαν οὐχ ἀπεδέχετο, σχιαῖς εἰχάζουσαν τὰς ἐν 
Ἅιδου ψυχάς, καὶ τὸν... ἀνδρειοτάτων ποθοῦντα τὴν ἐν Ἅιδου δίχην εἰσ-- 
ἄγουσαν, καὶ πάντα ὅσα ἐν ..... ἐπιστάσεως ἠξίωσεν χατατείνουσαν ταύτην δὲ 

20 ὄντως ἀνδριχοῦ φησιν ἀνδρὸς εἶναι, ταῖς ὁσίαις ψυχαῖς τὸν ἐχεῖ τόπον μαχαριστὸν 
ἀποδιδοῦσαν καὶ ταῖς ἀνοσίοις χολαστιχόν, χαὶ οὐ τὸν τόπον αὐτὸν ἀλλὰ τὴν 
ζωὴν αἰτιωμένην μέλλων οὐχὶ τὸν ποιητιχὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν πολιτιχὸν δια-- 
ϑήσειν τὴν διήγησιν ταύτην χαὶ οὕτω μυϑολογήσειν ὡς προσήχει τοῖς ἀνδρι-- 
ζομένοις καὶ πρὸς ϑάνατον ἔχουσιν ἀδεῶς, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς φρίττειν εἰϑισμένοις 

35 τὸν Ἅιδην. καὶ γὰρ ὁ τοῦ μύϑου πατὴρ τοιόσδε τις ἦν γεννάδας ὡς ἀληϑῶς 
χαὶ ψυχὴν ἔχων σώματος ὑπερορῶσαν καὶ πρὸς τὸ ἄνω βλέπειν ἐπιτηδείαν 
χαὶ δι᾿ ἧς ἀλκῆς, κατὰ τὸ λόγιον, χωριζομένην ἀπὸ τῶν ὑλιχῶν ὀργάνων 
χαὶ εἰς τὸ ἄναντες εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ χωροῦσαν. ἃ δὴ καὶ τὰ ἑξῆς παρίστησιν᾽ 

ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας ἀναιρεϑέντων δεχαταίων τῶν 
80 γεχρῶν ἤδη διεφϑαρμένων ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέϑη, χομισϑεὶς δὲ οἴ-- 

χαδε μέλλων ϑάπτεσϑαι δωδεχαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ χείμενος 
ἀνεβίω (ρ. 614]. 

Τὴν μὲν περὶ τῶν ἀποϑανεῖν δοξάντων, ἔπειτα ἀναβιούντων ἱστορίαν ἄλλοι 
τε πολλοὶ τῶν παλαιῶν ἤϑροισαν χαὶ Δημόχριτος ὃ φυσιχὸς ἐν τοῖς Περὶ 

1 ε΄. Ῥιίωξατοῖ. αἄο. Οοἱοίοηι ἐπ. 11 Ἰ ἴδεν Η 1 10 "ποιουμένου Η, προϑεμένου 

ὕὕδομον ἢ 11 ἀντιπαρατείνειν Η, σον. ἴύβοπονγ ἢ 12. "οὐ] ὁ Η || 14 "πορείαν) πόλεμον Η [| 

16 ἡ] μὴ τούτων Η »ν. [εἰσβολὴ πρὸς μεταβολὴν πρὸς ἔνδειξιν 57 γ»γυ. | 11 ἐκείνου 
ὕοηεν) ἐκείνην ΗΠ ἃ 18 δοπέοηὐέαπι γοχμῖγο ἑαΐοηι χαὶ τὸν [πάντων ἡρώων) ἀνδρειότατον 
ποθοῦντα {τὴν ἐνταῦϑα ζωὴν καὶ τοὺς ἄλλους φρίττοντας) τὴν ἐν “Αιδου δίκην εἰσάγουσαν (ς΄. 
Οἀ. ἃ 488 δηῳφ. εἰ Ῥγοοῖΐιδ ἐπ Κορε. ρ. 382, 38) 190 φερρὶ. ἐν [ὀκείνοις] 7 {"ταύτην) 
αὐτὴν ΠΗ [20 μαχάριστον Η || 22 "μέλλων οὐχὶ] μόνον ουχὶ Η 28 "προσήχειν Η [! 
26 ἐπιτήδειαν Η ἢ 217 ο΄. ΤῬγοοῖίμδ ὧι Αἰοῖδ. 1». 1171 Ον. σωζόμεναι δι ἑῆῇῆς ἀλκῆς, 
ὥς φησιν τὸ λόγιον || 81 δοδεκαταῖος 5 [388 Τὴν μὲν περὶ --- ». 62, 8 γενομένην οηοίαυτέ 
Αἱ. Μονιιδ. 1. ο. ». 103 αὦ ]Ιοαηη. 11, 39 ἐγασέαυϊέ Ἡγγείοπδαοῦ αὐ ῬΙμίαγοῖ,. ὧδ δογα πηι. 
οἷηάᾶ. ». 90, ἱπορίο οογγωερίέ Δωϊαος Τοηιοονεδ Αδά. ὕγασηι. ». 111 ἢ ἔπειτα] ἔπειτα δ᾽ 
ΔΜωϊαος ἢ 34 δᾳ. Περὶ τῶν ἐν “Αἰδου ἐπδογίδέξιν; φ΄. Μαωϊαοὶ ρ». 113 



602 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τοῦ Ἅιδου γράμμασιν. καὶ τὸν ϑαυμαστὸν ἐκεῖνον Κωλώτην, τὸν Πλάτωνος 
δ ’ 

ἐχϑρόν, Ἐπιχούρειον ὄντα πάντως... .. χαϑηγεμόνος .......- ΝΞ ἘἘΕ χ ) 
Ν᾽ -Ὡ 3 [4 - -- Ἁ 2 ’ ὔ 

ἈΠ  ΈΆἘΨᾳῃ..ΕΣ μὴ ἀγνοῆσαι μηδὲ ἀγνοήσαντα ζητεῖν, πῶς τὸν ἀποϑανόντα πάλιν 
3 σῳ ’ ϑωιῖὶ Α ς , . 3 ’ ζ δι «- ὔ 

ἀγαβιῶναι δυνατόν. οὐδὲ γὰρ ὁ ϑάνατος ἣν ἀποσαλευσις, ὡς ἔοιχε, τῆς συμπάσης 
ζωῆς τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν πληγῆς τινος ἴσως τοῦ τραύματος παρεῖτο, 
τῆς δὲ ψυχῆς οἱ περὶ τὸν μυελὸν ἔμενον ἔτι δεσμοὶ χατερριζωμένοι καὶ ἢ χαρδία 
τὸ ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς εἶχεν ἐγχείμενον τῷ βάϑει᾽ καὶ τούτου μένοντος αὖϑις 
ἀνεκτήσατο τὴν ἀπεσβηχυῖαν ζωὴν ἐπιτηδείαν πρὸς τὴν ψύχωσιν γενομένην. 

Ζητοῦντος δὲ τοῦ Κωλώτου, πῶς οὐ διεφϑάρη τὸ σῶμα σαπὲν ἐν τοσαύ-- 
ταις ἡμέραις τοῦ Ἦρός, καὶ ταῦτα ψυχῆς μὴ παρούσης, ἔδει, χαὶ ἡμεῖς ἂν φή- 
σαυμεν, ἐπιλογίζεσϑαι πρῶτον ὅτι ϑαυμαστὸν οὐδὲν καὶ συμπαγῆναι τὸ σῶμα 
τὴν ἀρχὴν οὕτως, ὥστε ἄτροφον εἰς πλείους ἡμέρας ἀρχεῖν καὶ δυσδιάλυτον 
ὑπάρχειν ᾿ ὅπου γε καὶ βοτάναι ϑυμιώμεναί τινες παρέχονται διαμένον ἐπὶ πλεῖ-- 
στον ὅσον χρόνον τὸ σῶμα τῶν μὴ τρεφομένων .. ... .. ΝΞ ΕΕ 

᾿ ε Ω  »ν πὰ Ἁ , ς ’ ’ 
πρὸς δὲ αὖ τούτοις χἀχεῖνο ῥητέον, ὅτι δὴ παάντως ὑπελείπετο τι ζώπυρον 
περὶ τὴν καρδίαν, τοῦ ἄλλου σώματος διὰ τὴν πληγὴν νεχρωϑέντος᾽ ὅπερ ὕστε-- 
ρον παυσαμένων τῶν ἐπὶ τῇ πληγῇ πόνων ἀπ᾽ αὐτῆς ἀρξάμενον καὶ εἰς πᾶν τὸ 

-ῳ - «Ὁ ἤ 341 ᾿ς “ 

σῶμα διέδωχεν τοῦ ψυχωθϑῆναι δύναμιν. καὶ οὐδὲν ϑαυμάστον γίγνεσθαί τι 
τοιοῦτον" ὅπου γε καὶ τὰς χελιδόνας φασὶν ἐν χοιλότησιν δένδρων ὅλην τὴν 
τοῦ χειμῶνος ὥραν νεχρωϑείσας ζῆν, χαὶ παυσαμένης τῆς τοῦ ἀέρος ψύξεως 

χινεῖσϑαι χαὶ ἐχτινάσσειν τὴν νέχρωσιν᾽ καὶ ὄφεις ταὐτὸν πάσχειν ἐν τοῖς 
ἑαυτῶν φωλεοῖς καὶ διαμένειν ἀχινήτους χαὶ αὖϑις ἀναβιώσχεσθαι, μενούσης 
ν “ - 3 - Ἁ 2 ᾽ « ᾿ 

ἔνδον τῆς ζωτιχῆς ἀρχῆς καὶ τὰ ἀποψυχϑέντα, παρελθούσης τῆς ἔξωϑεν βίας, 
ἀναζωπυρούσης . . . .....Ὁὐὐνν νιν νι κνενινιεν Καὶ δῆλον μὲν ὡς καὶ 

Ἁ 2. Ν [“ ΝΜ ἰφ 7 ϑῳὶ 9 Ί Ψ 

τὴν ἱστορίαν αὐτὴν οὕτως ἔχειν ὁμολογήσομεν, οὐδὲν ἀδύνατον λέγουσαν οὔτε 
τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισμὸν τῆς ψυχῆς (καὶ γὰρ οἱ ἱερατιχοὶ λόγοι τοῦτο 
δρῶσιν χωρίζοντες ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχὰς καὶ τοῖς μὲν σώμασιν τοῦ μὴ 
διαπνεῖσϑαι φρουρὰν περιβάλλοντες, ταῖς δὲ ψυχαῖς τὴν ἀπόλυτον τῶν σωμά-- 
τῶν προξενοῦντες ἐνέργειαν χαὶ τὴν ἄφεσιν τῶν φυσικῶν δεσμῶν) οὔτε τὴν ἐν 
πλείοσιν ἡμέραις διαμονὴν ἀσχεδάστου τοῦ σώματος καὶ γὰρ ἐξ ἄλλων τοῦτο 
γέγονεν δῆλον ὁμοίων παρὰ τοῖς ἔμπροσϑεν ἀναγεγραμμένων ἱστοριῶν κἀξ αὐ-- 

-ψ ι 4 “-- 

τῶν τούτων ὧν νῦν εἴπομεν. 
ἀπ κι 

Ι γράμμασι Δίογα ἢ καὶ τὸν] λέο ἀεπβοῖί Ἡοϊδέοπῖξ ἀαἀροσταρἦωηι (7. θ8). Ομαδ 86- 
φιμρίμν ὠδφμθ αὐ ». 10 πιοά. ματι Ἡογωθ ραγέξηι αϊωδ δωρροαιέαυογμηξ ἢ ἸΚονῴώτην 
Δογμδ ἢ "τὸν] τοῦ Δίογμα ἡ 2 ἐχϑρόν ἩνγέϊοηδαοὮ) ἑταῖρον δίογωδ ἢ Ἐπιχούριον, ὄντα 

ον ἢ δμρρὶ. ζεγο πάντως [ἐχρῆν τοῦ] καϑηγεμόνος [τῶν ᾿Επιχουρείων τὰ περὶ τούτων 
γεγραμμένα] μὴ ἀγνοῆσαι. Τοέμηι ἰοσμηι Ὁ. 1 8ῳ. δὲ γεϊησογα υοἱεδαΐ ἩΡψέίοηδαοΐ (οοἶέ. 
ῬΙωέαγολ. αἄο. Οοἱ. ». 111096) : γράμμασι. ὅϑεν ϑαυμαστὸν, Κολώτην ἐκεῖνον Πλάτωνος ἐχϑρὸν 
ὄντα, καὶ τοῦ ᾿ἘἘπιχουρείων πάντων καὶ ἑαυτοῦ χαϑηγεμόνος --- ἢ ὃ πῶς Μογμα ἢ 6. χατερ- 
ριζωμένῃ ίογωξ, οονν. Μωϊαοῦ 9 Ζητοῦντος --- 82 εἴπομεν δέαϊμδ λαδοῖ ΟἾα88. αμοΐ. 1] 
». ΧΥΠΠ (ὑπάθς Οβαηη ἐπ ΖεϊίδοῪν. 7. Αἰξογίλωπιδιοῖδα. ΓΧ 1842». θ0ὅ 46.) 10 ἔδει χαὶ] 
νιαΐέηι ἔδει γε ἢ 14 ροϑί τρεφομένων αὐάδοπάμηι υἱάείων μελισσῶν [|18. δέδωκεν ΗΖ, ΦΟΥΥ. 
ὕσδοπον ὀ ψυχωθῆναι Οδαπμη) ψυχῆναι Μαΐ. 26 οἱ ἱερατιχοὶ λόγοι) φῇ. Δαϊ. ». 844 η. 4 
αὦ Οἷο. ἀ6 τορ. 16 

1δ 
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1. χαϑάπερ γε καὶ ἐπὶ τῶν πάλαι γεγονότων ἱστοροῦνται καὶ ᾿Αριστέας 
Προχοννήσιος καὶ ἙῬρμόδωρος ὃ Κλαζομένιος χαὶ Ἐπιμενίδης 
Κρής, μετὰ ϑάνατον ἐν τοῖς ζῶσι γενόμενοι. 

τι. Κλεώνυμος ὁ ᾿Αϑηναῖος, φιλήχοος ἀνὴρ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων, 
ἑταίρου τινὸς ἀὐτῷ τελευτήσαντος, περιαλγὴς γενόμενος καὶ ἀϑυμήσας ἐλιπο-- 
ψύχησέν τε καὶ τεϑνάναι δόξας τρίτης ἡμέρας οὔσης χατὰ τὸν νόμον προὐτέϑη: 
περιβάλλουσα δ᾽ αὐτὸν ἢ μήτηρ καὶ πανύστατον ἀσπαζομένη, τοῦ προσώπου 
ϑοίμάτιον ἀφελοῦσα χαὶ χαταφιλοῦσα τὸν νεχρὸν ἤσϑετο βραχείας ἀναπνοῆς 
αὐτῷ τινος ἐγχειμένης. περιχαρῇ δ᾽ αὐτὴν γενομένην ἐπισχεῖν τὴν ταφήν᾽ 
τὸν δὲ Κλεώνυμον ἀναφέροντα χατὰ μιχρὸν ἐγερϑῆναι, χαὶ εἰπεῖν ὅσα τε ἐπειδὴ 
χωρὶς ἦν τοῦ σώματος χαὶ οἷα ἴδοι καὶ ἀχούσειεν. τὴν μὲν οὖν αὑτοῦ ψυχὴν 
φᾶναι παρὰ τὸν ϑάνατον οἷον ἐχ δεσμῶν δόξαι τινῶν ἀφειμένην τοῦ σώματος 
παρεϑέντος μετέωρον ἀρϑῆναι, καὶ ἀρϑεῖσαν ὑπὲρ γῆς ἰδεῖν τόπους ἐν αὐτῇ 
παντοδαποὺς χαὶ τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς χρώμασι, χαὶ ῥεύματα ποταμῶν ἀπρόσ-- 
οπτα ἀνθρώποις" καὶ τέλος ἀφιχέσϑαι εἴς τινα χῶρον ἱερὸν τῆς Ἑστίας, ὃν 
περιέπειν δαιμονίων δυνάμεις γυναιχείων ἐν μορφαῖς ἀπεριηγήτοις. 

. (Πολύχριτον) τὸν ἐπιφανέστατον Αἰτωλῶν χαὶ αἰτωλαρχίας τυχόντα 
καὶ ἀποθανεῖν χαὶ ἀναβιῶναι μηνὶ [μὲν] μετὰ τὸν ϑάνατον ἐνάτῳ, καὶ ἀφιχέ-- 
σϑαι εἰς ἐχχλησίαν χοινὴν τῶν Αἰτωλῶν καὶ συμβουλεῦσαι τὰ ἄριστα περὶ ὧν 
ἐβουλεύοντο. καὶ τούτου εἶναι μάρτυρας Ἰέρωνα τὸν Ἐφέσιον καὶ ἄλλους 
ἱστοριχοὺς Ἀντιγόνῳ τε τῷ βασιλεῖ καὶ ἄλλοις ἑαυτῶν φίλοις ἀποῦσι τὰ συμ-- 
βάντα γράψαντας. 

1. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Νιχοπόλει τῶν οὐ πρὸ πολλοῦ 
Ἰεβγονότων Εὐρύνουν τὸ ὄνομα ταὐτὸν παϑεῖν, καὶ ταφέντα πρὸ τῆς πόλεως 
ὑπὸ τῶν προσηχόντων ἀναβιῶναι μετὰ πεντεχαιδεχάτην ἡμέραν τῆς ταφῆς, καὶ 

ῷπ ῷ. 

1. ΑἹ. Μογιβ Δὰ αὐυδοᾶδῃι οὐδ Ν. ἘΝ. ποῖ. ᾿. 99 δᾶ Ι͂Ι͂Ήβϑῃ. 10, 39 “Ῥσοοΐυβ..... 
φῬοβίᾳυδιῃ ἰρίτυν αἰχὶῦ βιο οὐΐδιηῃ ἰθιηροσθ Υἱϑοϑ 880 ΠΟΏΏ1]108 ἴῃ ΤΩ ΟΠ Θ 8, ἰὴ 
φυΐϊθυδ σομαἰ ἔπογϑηΐ ροϑὺ πιογίθπι, ἰἰϑᾶάθμι ἰπβίἀθηΐθβ, δυὺ οἰΐϑιῃ δίδηΐθθ, αποᾶ οἱ 
δοϊαυλίιδ ρῥτγοάϊτπιτα ἀθ Ατίβίθα, Ηθσιθοάοσο οἱ Ερίτηθηϊᾶθ, Καθάπερ... . .. ᾿ (οἵ. ἰά. 
Ρ. 241 δὰ ον. Τίϊ. 1, 12). 

11. Μοτιβ ]. 6. “απἰπαιθ βυθοῦ ΘΧΘρ]8 ἰδηαῦϑηι ΟΟΥΟΣα, ΌΤΙ. ΣΙ Πὴ 
Οχ ᾿ἰἰδίοτία ΟἸΘδγοῖὶ Ατἰβίοίθιἰβ αἰδοῖ} ἀθβυχαρδὶδ, βϑαπθηίδ ἀἸΔΙΌΟΣ ὁΧχ Νϑδϑὺ- 
τἸϑοῆΐο Ερὶστοίαβ. Ῥυϊμυμη οδὲ ΟἸδοηγτηὶ Αἰμθηϊθηβὶβ αυἱ..... γίνη τηϑίτὶ τϑαάϊ- 
[8 οδὲ. Κλεώνυμος .... .. ᾿ (εἴ. Μαΐυβ ΟἾ488. δποῖ. 1 ̓ . 8348 πῃ. 2 δὰ Οἷο. ἀθ σϑρ. ΥἹ, 4). 

ΠΙ. Μοτυβ 1]. ὁ. “ΑἸέθγαμμ ΘΧ ΡΠ] πὶ ρΘύλί οχ Νϑυμδοῆίο Ὠἰβίοτίοο, ααὶΐ 8ο- 
Γαΐξ, ἱπαυϊΐ, ἐπὶ τῶν ἡμετέρων πάππων, ἀο ῬοΟΪγογίίο ἰπέθοσ Αϑίοϊοβ 1Ππϑ τὶ δ ῥσὶποῖρθ 
ΥΤΟ . ....... Ηπηο Θηΐμ πᾶιτϑί, τὸν ἐπιφανέστατον ον νεων 

.ἼΥν. Μόογαβ 1]. ὁ. "Τογίπμ οί Εσγηοὶ, αὐ ἀθοΐτο αὐἱηίο ροβὲ οὈϊίαμι αἷθ ἀΐὰ 
τουϊχιΐ οὐ ἰυδίϊιβ: Καὶ οὐ τοῦτο... ... ᾿ς (6ἢν ν. 142 δὰ Εομι. 6, 4). 

2 Ἑρμότιμος Πολάε πα. Πλοη. ΧΧΧΤΙ ». 334 ς΄. ῬΙαύμδ (ἐς Ῥαγγοηε) π. ἢ. 
ὙΙ152, 114. ἢ 0 τεϑνᾶναι ογμδ ἃ 1 τοῦ) τοῦ τε Πολάδ ἢ. οὅ. ὀ 11 τοῦ σώματος 

χαὶ οἷα Ἀολαθ) καὶ οἷα τοῦ σώματος Μίογιδ ἢ αὐτοῦ ΠΗ ᾿|Ϊἠ18 παρεϑέντος ὕύδοηεν (ο7. 
». 62, 5)] παραϑέντος ογιιδ (παραταϑέντος πολ) ἱἐ 14 ἀπρόσοπτα ὕϑδοηεγ)] ἀπρόσαπτα 
Μογιδ; ἀπρόσβατα Ηοϊές ἢ 16 γυναιχείων ἐν Πολ(άδ) ἐν γυναικείων Δίογιιδ ἃ 17 δᾳ. ς΄. 
Ῥλίοσοη Τταὶϊ. δ πιϊγαῦ. 2 ἢ 18 μὲν δοοίμδὲ ἢ ἐννάτῳ δίογιιΣ 22 γράψαντα Μογι [! 
20 ἀναβιῶσαι 2Ἴογιδ 



θά ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

λέγειν ὁτι πολλὰ μὲν ἴδοι χαὶ ἀχούσειεν ὑπὸ γῆς ϑαυμαστά, χελευσϑῆναι δὲ 
πάντα ἄρρητα φυλάττειν. χαὶ ἐπιβιῶναι χρόνον οὐχ ὀλίγον καὶ ὀφϑῆναι δι- 
χαιότερον μετὰ τὴν ἀναβίωσιν ἢ πρότερον. 

ν. ... χϑές, ὥς φησι, γεγονότα ἱἹΡοῦφον τὸν ἐχ Φιλίππων τῶν ἐν Μα-- 
χεδονίᾳ, τῆς δὲ ἐν Θεσσαλονέχῃ μεγίστης ἀρχιερωσύνης ἀξιωϑέντα " τοῦτον γὰρ 
ἀποθανόντα τριταῖον ἀναβιῶναι χαὶ ἀναβιοῦντα εἰπεῖν ὅτι ὑπὸ τῶν χϑονίων 
ὑπεπέμφϑη ϑεῶν, ἵνα τὰς ϑέας ἐπιτελέσῃ τῷ δήμῳ ἃς ὑποσχόμενος ἐτύγχανε, 
χαὶ μέχρι τῆς ἐχείνων συμπληρώσεως ἐπιβιοῦντα αὖϑις ἀποϑανεῖν. 

ΥἹ. Καὶ τὸν χολοφῶνα τούτοις ὑπάρχειν Φιλίννιον χατὰ τοὺς Φιλίππου 
βασιλεύσαντος χρόνους. εἶναι δὲ αὐτὴν ϑυγατέρα Δημοστράτου καὶ Χαριτοῦς 
τῶν Ἀμφιπολιτῶν νεόγαμον τελευτήσασαν ᾿ ἐγεγάμητο δὲ Κρατερῷ. ταύτην δὲ 
ἔχτῳ μηνὲ μετὰ τὸν ϑάνατον ἀναβιῶναι καὶ τῷ νεανίσχῳ Μαχάτῃ, παρὰ τὸν 
Δημόστρατον ἀφιχομένῳ ἐχ Πέλλης τῆς πατρίδος, λάϑρᾳ συνεῖναι διὰ τὸν πρὸς 
αὐτὸν ἔρωτα πολλὰς ἐφεξῆς νύχτας, χαὶ φωραϑεῖσαν αὖϑις ἀποθανεῖν, προει- 
ποῦσαν κατὰ βούλησιν τῶν ἐπιχϑονίων δαιμόνων αὐτῇ ταῦτα πεπρᾶχϑαι, καὶ 
ὁρᾶσϑαι πᾶσι νεχρὰν ἐν τῇ πατρῴα προχειμένην οἰχίᾳ, καὶ τὸν πρότερον δεξά-- 
μενον αὐτῆς τὸ σῶμα τόπον ἀνορυχϑέντα χενὸν ὀφϑῆναι τοῖς οἰχείοις ἐπ’ αὐ- 
τὸν ἐλθοῦσι διὰ τὴν ἀπιστίαν τῶν γεγονότων. χαὶ ταῦτα δηλοῦν ἐπιστολὰς τὰς 
μὲν παρ᾽ Ἱππάρχου τὰς δὲ παρ᾽ Αρριδαίου γραφείσας τῶν τὰ πράγματα 
τῆς Ἀμφιπόλεως ἐγχεχειρισμένων πρὸς Φίλιππον. 

Ν ἱε 

νΙ. ᾿Θαυΐπ δᾶάθο ΗἨθυδο] 985 δρυᾶ οπηάθιῃη Ῥ͵ΟΟΙπΠπῚ ἡδῖτδί ἀπο ῃ- 
ἄδπι νἱσπῖὰ γϑηδηίθιηαπ6 τορτπα ἰπίθυμδ νυ α1880᾽. Μαΐὰβ δα Οἷο. 46 τϑρ. 

ΥΙ, 4 (ΟἸα85. δυοί. 1 ῥ. 348). 
ζ..} 

[ω 

νιπ. Ὅτι δὲ καὶ ἐξιέναι τὴν ψυχὴν χαὶ εἰσιέναι δυνατὸν εἰς τὸ σῶμα, 
δηλοῖ χαὶ ὃ παρὰ τῷ Κλεάρχῳ τῇ ψυχουλχῷ ῥάβδῳ χρησάμενος ἐπὶ τοῦ 
μειραχίου τοῦ χαϑεύδοντος, καὶ πείσας τὸν δαιμόνιον ᾿Αριστοτέλη, καϑάπερ ὁ 
Κλέαρχος ἐν τοῖς Περὶ ὕπνου φησὶ περὶ τῆς ψυχῆς, ὡς ἄρα χωρίζεται 

Υ. Μογιβ 1]. ὁ. “ΟΘυεγίαθμα ἘΠ Ῥοπ οὶ ΤἬΘΒβδ] οηϊ σθηϑίιτα..... Αἰξζ οηΐτῃ, 
Χϑὲς ὥς φησι...... ᾿ 

ΥΙ. ΜοΟΤΌΒ]. α. “Ῥοβίγοιηυση ῬὨΙοηδοὶ......... ΔΟΙῺ οἷυ8..... ΒΘΡΌΪΟΒΣΌΤΩ 
ὨΔΙΤΑΪΟΣ ἱηνθηίμτῃ : Καὶ τὸν ...... ᾿ 

ὯΙ. ΜΟΙῸΒ ]. ὁ. Ὁ. 180 δὰ Αοἰ. 20, 10 “Ναιταὶ Ῥγοοΐυὰβ ἀϊββοσίδιίοηθ ἴῃ 10. 
Πολιτείας ῬΙαί, ἴδια Ἰδαυἀδίπβ: Ὅτι δὲ καὶ ....... ᾿ Οὗ Μαίυβ δὰ Οἷς. ἀθ στϑρ. ΥἹ, 6 
(ΟἸ488. δυοῦ. 1 344 βᾳ. η. 4. 843 βᾳ. ἢ. 8). ΟἸΘΑΓΟΙὶ Ἰοοῦτα τοδηχὶς οἱ ᾿Π]παβέγαυϊ 1. Βοτ- 
ὭΔΥΒ ΄Ογωηάζησε ἀδΡ σογϊογόπθη Αδλαπαάϊμησ ἀδ56 Αγἐβίοίοίεβ {δεν Ἡρίγλωησ ἀον Τρα- 
σδαάϊα᾽ τ. 190 Βα. 

1 κελευϑῆναι Η || 6. ἀναβιῶντα Μίογω || ἸἹόὑπισχόμενος Ἀἥογμδ 8 ἐπιβιῶντα 
Μο͵ογὼβς 11 9. τούτοις ζὕδοη 67) τούτου ογωδ, τούτων Πολάς ὀ Φιλίννιον ᾿ϑολάδ δα Ῥλίο- 
φοπίδ ἀὰ πιῖγαδ. 1) Φιλόναιον Μογιδ ἢ 11 ταύτην δὴ Πολάο ἢ 11 "ἐπ᾿ αὐτὴν Δογεδ 
(ς. Ῥλίοφοη ἰ. ο. ». θ1, 12 ἸΚοϊϊον) 1 19 δῳ. "τῶν --- ἐγχεχειρισμένων] τοὺς --- ἐγχεγειρισ- 
μένους Μογιδ, τοῦ --- ἐχχεχειρισμένου ολάς ἢ 21 ψυχιουλχῷ Μογμδ, οοτν. α΄. Ὠέημαον 
ἐπ δίερῆ, ΤὝδδ. δ. υ. (ς΄. ». θ1, 8) [29 ἀραχωρίζεται (“ἐεφ. ἀναχωυρίζεται) Ἄδογιδ, δον. 
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τοῦ σώματος, χαὶ ὡς εἴσεισιν εἰς τὸ σῶμα, καὶ ὡς χρῆται αὐτῷ οἷον χατ- 
αγωγίῳφ᾽ τῇ γὰρ ῥάβδῳ πλήξας τὸν παῖδα, τὴν ψυχὴν ἐξελχύσας καὶ οἷον ἄγων 
δι᾿ αὐτῆς πόρρω τοῦ σώματος ἀχίνητον ἐνέδειξε τὸ σῶμα, χαὶ ἀβλαβῇ σωζό-- 
μενον ἀναισϑητεῖν . . πρὸς. ......᾿ γραφόντων ὁμοίως ἀψύχῳ ἐκείνην 
δὲ μεταξὺ διβνεχϑεῖσαν πόρρω τοῦ, σώματος, ἐς τοῦτο δι᾽ αὐτῆς ἀγομένην 
πάλιν τῆς ῥάβδου μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπαγγέλλειν ἕχαστα. τοιγαροῦν ἐχ τούτου 
πιστεῦσαι τούς τε ἄλλους τῆς τοιαύτης ἱστορίας ϑεατὰς χαὶ τὸν ᾿ἈΑριστοτέλη 
χωριστὴν εἶναι τοῦ σώματος τὴν ψυχήν. 

ΙΧ. Οὐ ἀποάθοϊΐπιο ρῥοὐθίπηπτη αἷθ ἢ ἰηἰουρσοίπη νϑ 885 ΒῈ 0011 {8068 
οἶγοδ δὴ δωδεχάδα τοῖο! ῬΙΟΟΙῚΒ οὔπὰ ῬΟΤΡΒΥΤΪΟ ἀπο οὐαί. ΑἸῈΝ 
ΒΟ Ποϑέ ὁππὰ ὨΠΙΙΘΙΈΠι Το] οστιηΐ δὰ τοἀΐϊδοθπι, 411: δ ΠΠΘΠΒ65, 811] δὰ 
ἀποάοοίϊπι ἀ6ο8ϑ᾽. Μαΐπβ δὰ Οἷο. ἀθ σϑρ. Υ͂Ἱ, 6 (1458. δαυοί. 1 ῥ. 844 ἡ. 8). 

Χ, ΓΡΤΙΟΟΘΙΠΒ οὐ ῬΟΓΡΒΎΤΙΟ ᾿πόθῖὰὶ δἱΐ 6886 υϑ]θα]π πὴ ΒΠἰΤη γι Πγ᾽. 
Μαὶπθ δα Οἷο. ἀθ τὸρ. ΥἹ, 14 (Ο]885. δυοί. 1 υ. 352 ἢ. δ). 

ΧΙ. Πασας μὲν γὰρ ἔχει γλυχερὸς πόϑος, ὥς χεν Ὄλυμπον 
᾿Αϑανάτοισι ϑεοῖσι συνέμποροι αἰὲν ἔχωσιν " 
Οὐ πάσαις δὲ ϑέμις ἐπιβήμεναι τῶνδε μελάϑρων. 

ΧΙ. τὰς μὲν οὖν ἐχ τῆς γῆς ἀνιούσας κόνεως πεπληρῶσϑαι χαὶ αὐχμοῦ, 
τὰς δὲ ἐξ οὐρανοῦ χατιούσας εἶναι χαϑαρὰς τούτων. --- ὧν οὖν καὶ τὰ ὀχή-- 
ματα ἦν ἔνυλα χαὶ σχοτεινὰ καὶ ἔτι τῆς παχυτέρας οὐσίας ἀναπεπλησμένα, 

ταύτας αὐχμοῦ καὶ χόνεως εἶναι μεστάς᾽ ὧν δὲ χουφότερα τὰ περιβλήματα 
χαὶ φωτεινότερα διὰ τὴν ἐν οὐρανῷ διατριβήν, ταύτας καϑαρωτέρας. 

χιμ. Ἔνϑα Κότος τε Φόνος τε καὶ ἄλλων ἔϑνεα Κηρῶν --- 
Ἄτης ἐν λειμῶνι κατὰ σχότος ἠλάσχοντα. 

[ΕΠρΡΘάοΟ]05 γ. 190. 20 ϑίυγς, 21. 28 Καγβίθῃη, 386. 388 δ...) 

ΣΙ. Μαΐι δὰ Οἷο. ἃὯθ γϑρ. ΥἹ, 156 ((]δ88. διοί. 1 υ. 858 π. 1) “Ουδ οὶ δηὶ- 
Ἰη8 1) δρτατγο οὐρί[α  ἰδί6 οομβοθηάθηαὶ 84 1118 ΒΌΡΟΣΪ ΟΣ δἷΐ δρυἂ Ῥγοοίατη οὐδοῦ]! 
ουἰυδᾶάδιῃ δυοίογ 88: πάσας --- μελάϑρων χ. τ. λ᾿᾽ 

ΣιΙ. Μαΐυβ δὰ Οἷο. ἀθ τορ. ΥἹ, 26 (488. διοί. 1 ῥ. 368 ἢ. 1... “δὶς ϑηΐτ 
ῬΥΟΟΙΠΒ: αὐταὶ οὖν... [Ξ-π ἔν. ΧΙ]. ΕΠ ΑΙ ἰδὲ ἰάθη ῬΙΟΟΙμΒ: τὰς μὲν οὖν --- καϑαρω- 
τέρας κ. τ. λ.᾿ (Τόοσῦπὶ σορϑῦ Οαϑηῃ ἴῃ Ζοϊέδολγν. 7. Αἰξεγίλιηιδιοῖδδ. ΓΧ 1842 μ.. 610). 

χα. Μαὶμβ 1. 6. “Ταμι ἀθηιαπι δηΐπιδθ ροβὲ ταῖ}]0 δα 8 ἰΐθτπμι (αἱ θβί 80]- 

2 "ἐξελχύσας) ἐξελκύσειεν ἥογιεδ, ἐξεΐλχυσε Βεγανε ἢ 8. "δι᾿ αὐτῆς] ὅτ᾽ αὐτῆς δέονει!δ, 
ὑπ᾽ αὐτῆς Βογπανδ ἢ ἀκίνητον] ἀκήρατον Βογπαψε ἢ ἴοφ. ἀβλαβὲς ἢ [4 ἀναισϑητοῦν [δὲ] 
πρὸς [τὰς πληγὰς τῶν] γναπτόντων Βεγηῆανε, ἀναισϑητεῖν [χαὶ] πρὸς [πληγὰς] γναφέντα ὕὕδοηον [} 
ὁμοίων ἀψύχων ΜἝογιδ, σον. Βογηανε [1 ὅ "διενεχϑεῖσαν] δ᾽ ἐλέγχϑησαν ογιιδ, ἐνεχϑῆναι 
Βεγηανθ  Ῥὲς τοῦτο δι᾽ αὐτῆς) ἑστῶτες αὐτῆς Μογιωιδ, ἑτέρωσε δ᾽ αὐτὴν Βογηανψε 6 πάλιν 
(ὑπὸ) τῆς ῥάβδου Βογηανε ἰὶ 1 Ἀριστοτέλη) ς΄. Αγ δέοί. Κν. 18 Ποδο; Βογηανε Τλοορλγαδίοδ᾽ 
ϑολγέζεὲ ἀδόν ΕΥδηννσκοῖξέ ». 18] ᾿ ΘῚΧ ς΄. ῬΙαξ. ». 6140 δωδεχαταῖος --- ἀνεβίω [} 
15 ὥσχεν Δαϊ. 10 "θεοῖς συνέμπορον 2Ζαἱ., ϑεοῖσι σύν, ἔμπυρον Ἡεῖές {18 ς΄. Ῥίαί. 
». 6148 ἢ 28 ς΄. Ῥίαΐξ. ». 6145 |} χότος τε φόνος τε λαδοέ οἴέαηι Ῥγοοῖίμδ ἐμ Οναΐν. ». 103] 

φόνος τε χότος τε οὐ. σωπι Ἡτογοοῖθ ἐπ οαγηι. σα. Ὁ. 148 Μωϊαοῦ (φϑόνος τε χότος τε 
δυηοδίιι 46 ρῬγουϊά. 1 ». 894. φόνοι τε λιμοί τε Ῥλέϊο ζγασηι. ἐ. 11 ». 638 Μαησ.) [᾿ πκήρων 
Δίαϊ. ἢ 324 ἐν λειμῶνι Ζγοοΐιδ, 71ωϊίαπιιδ ἰηῖρ. ογαί. 1 ». 2260, δυηθδίνδ ἐ. 6. δὲ ὁρ. 147) 
ἂν λειμῶνα οὑπὶ Ἡϊογοοῖα οὐά. (Ἄτης λειμών οὐξαίιν α Τγοοῖο ἐμ Τύν. ». 8390) {ΠἈσχότον 
1ωἶαη., ϑγηδδ. ἃ Ἐϊλάσχονται 21αἷ., ἡλάσχονται 7ωαπὲ οοα. Κῆ͵ο88., ἡλάσχοντας 7. οαὐά., 

ϑυηδδίιδ ὁ». 141, ἠλάσχουσιν ϑνποδίωδ 46 ργοῦ. ἰ. ο., Ηϊογοοίοδ, υμἷσ. 
Αχεορϑοτὰ υλδιὰ. 11. δ 



66 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ᾿ 

χΙν. Τίς οὖν πανήγυρις ἐν ταύταις; ἢ πανήγυρις τὰς ἐχ τοῦ παντὸς αὐ-- 
τῶν φοιτήσεις εἰς τὴν χοινὴν χώραν τὴν ἑστίαν τῆς γενέσεως παρίστησιν. 

ΧΥ͂. Αὗται οὖν πολλὰ πορευϑεῖσαι ταὐτὸν ἔπασχον πολλὰ δὲ ἐπορεύϑησαν 
αἷ μὲν χατ᾽ οὐρανὸν συμπεριπολοῦσαι τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς, αἵ δὲ ἐν τοῖς ὑπὸ 
΄- ’ ; ν ΄ ) . 3 5» ἤ ) ’ ς [4 

γἣν τόποις ποιχίλας ἔχουσαι μεταβάσεις ἀπ᾿ ἀλληλων εἰς ἀλλήλας, ὡς ἑχάστην 
ἦγεν ὃ τῆς τίσεως νόμος. 

ΧΥΙ. Ἔοικεν ἣ χιλιὰς χρόνος εἶναί τις περιοδιχὸς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν 
ἄγων τὰς ψυχὰς οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ πρὸ τῆς τελείας ἀποχαταστάσεως. 

χνιι. Μετὰ δὲ τὴν εἰς ταὐτὸν οἷον σημεῖον τῶν ψυχῶν ἀπὸ τῶν διῃρη- 
μένων λήξεων σύνοδον ἕπεται ϑεωρεῖν, πῶς μὲν γνωρίζουσί τινες ἀλλήλας, 
πῶς δὲ διαλέγονται, χαὶ πῶς διαλεγομένων ἀχούουσι καὶ διηγουμένων ἄλλαι 
“ ὔ Υ͂ - « ΝΥ 3 --.Ὅ 

ἄλλων χαὶ τίνα μὲν αἱ χάτωϑεν διηγοῦνται ταῖς ἄνωϑεν ἀφιγμέναι, χαὶ πῶς 
ἐχεῖναι δέονται τοῦ μαϑεῖν ἅτε. οὐχ εἰδυῖαι, χαὶ πῶς οὐχ ἴσασιν τίνα δὲ αἱ 
ἄνωθεν, χαὶ πῶς μέμνηνται τῶν ἐν οὐρανῷ ϑεαμάτων καὶ εἰ ϑαυμάζουσιν 
ἐχεῖνα, πῶς οὐχ ἀναστρέφουσιν ἐπ᾽ αὐτά " χαὶ εἰ πρὸς τὴν πορείαν ἔχαμον, 

΄- 9 [4 ᾿ 3 Ἁ -« συ }] 

πῶς ἀναλαμβάνουσιν. --- Τὸ μὲν τοίνυν ἀναγνωρισμὸν εἶναι ταῖς ψυχαῖς ἀλ- 

λήλων, εἴπερ χαὶ γνῶσιν ἕξουσιν ἀλλήλων ἔξω τῶν ὀστρεΐνων σωμάτων, οὐδὲν 
οἶμαι ϑαυμαστὸν εἶναι" καὶ γὰρ ἄτοπον τὰς μὲν αἰσϑήσεις γνώσεις οὔσας μετὰ 
παχέων ὀργάνων ἀντιλαμβάνεσϑαι τῶν συγγενῶν αἰσϑημάτων (οἷον ὄψιν φω- 
τοειδῇ χατὰ φύσιν οὖσαν χρωμάτων φωτοειδῶν ὄντων, χαὶ ἀχοὴν ἀερώδη τὴν 
οὐσίαν ἔχουσαν τῶν ψόφων ἀερίων ὄντων), τὰς δὲ ψυχὰς γνωστιχὰς οὔσας χαὶ 
οἷον ὄψεις τινὰς μὴ ὁρᾶν τὰς συγγενεῖς αὐταῖς ψυχὰς χαὶ χωρὶς ὀργάνων αὐ- 

Ἁ 93 - 2 Ἁ “-ρ  ΧΨ 2 Ά --Ψ ῬΑ 

τὰς δι᾿ ἑαυτῶν. οὐ γὰρ γνῶσιν τὰ ὄργανα προστίθησιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἄγνοιαν 
εἴπερ ἣ μὲν γνῶσις ἐνέργεια, χρίσις οὖσα τῶν γνωστῶν, ἢ δὲ χρίσις ἀπαϑής, 
τὰ δὲ ὄργανα πάθη ταῖς γνώσεσιν προστίθησιν. ὁρᾶν δὲ ὄντος δυνατοῦ χαὶ 
Υ , ἢ - 2 Υ , ,,  ς-«-»᾿Ρ΄Ττχ ’ 
ἀσωμάτως χαὶ σωματιχῶς οὐδὲν ἤδη ϑαυμαστὸν καὶ ψυχὴν ὁρᾶν ἄλλην ψυχήν. 

Ἰουμηΐβ ΟΥΓῸΓ παλιγγενέσεως) δὰ ηδίϊν ἐδὲϊ5 λειμῶνα γϑηΐτο ἀϊοπηΐαγ, ἀθ αὺὸ Εἰ πι ἢ - 
ἄσο]6985 δρυᾶ ϑαπάθῃ Ῥγοοΐππὶ ἔνϑα κότος --- ἱλάσχονται᾽. 

ΧΙΥ. Μαΐυβ δὰ Οἷς. ἀθ σϑρ. ΥἹ, 15 ((]488. διοί. 1 Ρ. 384 ἢ. 1) “Πθ βῃϊδ στη 
οοθέι 800 ρϑῃθρυεὶ ῬΊΟΟΪαΒ: τίς --- παρίστησιν. Τὰ πὶ τ }18 ἰηὐοτίοοςΐβ ἀἰδριυ αὶ ἀθ 
τασίιδ, δηϊτηδγαμι δρηϊξϊοηο οὐ νἱβα᾽. 

χν. Ναῖυβ δὰ Οἷο. ἀθ τορ. ΥἹ, 26 (ΟἸδββ. δυοί. 1 ἡ. 868 ἢ. 1) “Ῥσοοὶὰβ ἰΐθπι, 568 
ῬΙαίο, δηΐτηδϑ Ὀθουοσυπι ἴῃ 6860]}86 νδρατγὶ ἴδοϊς, δ] οσπὶ δαΐθτη ἰπ ἐθυγῖβ γ6] 80} 
ἐογιΐβ. 8:1. ϑηΐπὶ ῬσΟΟ 8: αὐταὶ οὖν --- νόμος΄. (οσυτὰ τορϑῦϊῦ Οββηῃ 1. ὁ.) 

χυι. Μαῖυβ 1. ὁ. “9 τι ]θηδγίο ὑθιι ρου βρϑίϊο δβἷο Ῥγοοΐαβ : ἔοιχεν --- ἀποκατα-- 
στάσεως κ. τ. λ.᾽ 

χυιι. Μαΐιδ ΟἸδ88. δυοί. 1 ν. 366---3038 “ΡγοΟ]ΐ βοηϊθηλία ἄθ δὴ ΔΓ 
σοσρογὶθυβ βΒοϊαΐδγαι Θοηγογβδίΐοῃθ. -- Ρτοοϊὶ..... ... ἵγαρταθηίθπι, οἰδὶ 

Ιδουηΐβ ἰπἰογερίαπι, αὐδηΐαπι ομδγίδθ ρδύϊΣ βρϑίίαμ, Δαἀβου θά οὔτο. Μετὰ δὲ 
τὴν --- τῆς ἀρίστης ζωῆς χ- τ. λ.᾿ (οὗ. 1ᾶ. 10. ». 850 π. 8 δΔἃ Οἷς. ἀθ χορ. ΥἹ, 10. Μαὶ 6χ- 
Θιαρίτὰ γορϑῦϊε Οβδηῃ 1. ὁ. Ρ. θ0θ0 καᾳ.). 

1 φ΄. Ῥίαί. ». θ14. ἢ 2 χῶραν 6έ γενήσεως δέαί. ὀ8. ς΄. Ῥίαξ. ». 6149. 615. ἢ 
καὖται)] αὐταὶ Δα. ἢ ὅδ Ῥἀλλήλας) ἀλλήλους Φ΄αἱ. || 1 ς. Ῥίαί. ». θ184 Πϊ 924. ς΄. 

Ῥιαί. ». θ1494ᾳῳ. ἃ 10 "πῶς)] ὅμως Μαϊ. 17 ὀστρεΐνων σωμάτων] ς΄, Ῥίαί. Ῥλέϊοῦ. 
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καίτοι χαὶ διὰ τῶν ὀχημάτων δυνατὸν φάναι γίγνεσϑαι ταῖς ψυχαῖς τὴν ἀλλή- 
λων γνῶσιν, ὥσπερ ἐνταῦϑα διὰ τῶν ὀστρεΐνων σωμάτων, χαὶ ἐναργέστερον 
δι᾿ ἐχείνων ἢ τούτων ᾿ μᾶλλον γὰρ ἐχεῖνα τὰς ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἐμφάσεις ὑπο-- 
δέχεται τούτων, ὅπου γε χαὶ ἐν τούτοις ἄλλα μόρια μᾶλλον ἄλλων, ὅσα ψυχῆς 
ἐγγυτέρω, δείχνυσιν τὰς ἔνδον ἐν αὐταῖς ταῖς ψυχαῖς διαϑέσεις, οἷον ὄμματα κ « « 
εὐφυέστερα ὀχήματα ταῖς ψυχαῖς καὶ τῶν ὑλικῶν τούτων ὀμμάτων ἀποτυποῦται 
τὴν χρωμένην ψυχὴν χαὶ δείχνυσιν δι᾿ ἑαυτῶν καὶ ἐχείνην. ἐπεὶ καὶ ἐνταῦϑα 
τῶν χκαϑ᾽ ἡμᾶς τινα τά τε ἄλλα κατανοητιχώτατον χαὶ περὶ ταῦτα πολὺ σχόντα 
τὸ διαφέρον ἔγνωμεν παιδίον ἰδόντα ὑπὸ τιτϑῇ τρεφόμενον, καὶ ἤδη γεγονὸς ἐν 
ἀνδρὸς ἡλιχίᾳ πάλιν ἰδόντα καὶ ἐπιγνόντα ἔτι τοῦτον ὃν εἶδεν ὅτε παιδίον ἦν, διὰ 
μαχροῦ χρόνου μόνον τοῖς ὄμμασιν πιστεύσαντα τὸν ἀναγνωρισμόν. τί δὴ οὖν 
ἔτι παράδοξον χαὶ τὰς ἐχεῖ ψυχὰς ἀναγνωρίζειν ἀπὸ τῶν ὀχημάτων ἀλλήλας: 
τά τε γὰρ τῶν ἀμεινόνων μᾶλλον διασημαίνει τὴν ἐπιβεβηκυῖαν ψυχὴν ἥτις 
ἐστὶν διότι καὶ χατὰ φύσιν συμπέφυχεν αὐταῖς, χαὶ τὰ τῶν χειρόνων ἔχει τινὰς 
τύπους καὶ ἐμφάσεις ἔτι τοῦ τῆς ζωῆς εἴδους. καὶ ἔτι διορῶσαι καὶ ἐπιγιγνώ- 
σχουσαι διὰ τούτων ἀλλήλας πάμπολυ τῶν ἐνταῦϑα τὰς ὄψεις ἀχριβεστέρας 
ἔχουσι, διὰ ἀυλοτέρων ἐνεργοῦσαν σωμάτων. χριτικώτερον γὰρ τὸ ἀυλότερον, 
χαὶ τὸ ἀπαϑέστερον αἰσθητήριον ἐνεργητικώτερον. χαὶ ταῦτα γράφομεν, ὅπως 
χαὶ διὰ τῶν ὀχημάτων ἐπιδείξωμεν δυναμένας γιγνώσχειν τὰς ἐχεῖ ψυχὰς ἀλ-- 
λήλας ἐκεῖνο προὐπομνήσαντες, ὡς ἄρα καὶ ἀσωμάτως ἀλλήλας γιγνώσχουσιν. 
εἰ γὰρ καὶ τὰ ὄντα βλέπουσιν ἀσωμάτως, πῶς οὐχὶ κ  « « Εἰ δὲ δὴ γιγνώ-- 
σχουσιν ἀλλήλας, καὶ ἀναγνωρίζειν ἀλλήλας οὐχέτι δήπου ϑαυμαστόν, ἐχούσας 
ἐν ταῖς φαντασίαις ἀποχείμενον τὸν ἀλλήλων τύπον χαὶ ἡσυχάζοντα, χαὶ διὰ 
τῆς νέας ὄψεως ἀναχινούσας τὴν τῆς ὁρωμένης φψυχῇῆς μνήμην. τοιοῦτος γὰρ 
ὃ ἀναγνωρισμός, τοῦ μνημονευτοῦ προβολὴ χαὶ μνήμης ἀνανέωσις, ἣν εἶχεν 
μὲν οὐ πρόχειρον δὲ εἶχεν, ὥστε καὶ διανοηϑῆναι πρὸς ἑαυτὴν τὴν ἀναγνωρί-- 
ζουσαν, ὅτι ἄρα αὕτη ἐχείνη ἣ ψυχὴ ἣ τοιόνδε ἦϑος ἔχουσα καὶ ζῶσα χεῖρον 
ἢ βέλτιον. οἷον καὶ ὃ Ὀδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου τὴν Ἀχιλλέως ψυχὴν ἰδὼν ἐν Ἅιδου 
καὶ τὴν Αἴαντος ἐγνώρισεν ἃς εἶδεν, τὴν δὲ Μίνωος ἣν ἤχουσεν, τυχὸν δὲ 
χαὶ ἐδιδάχϑη παρὰ τῶν ἐν Ἅιδου περί τε τούτου καὶ τῶν ἄλλων, τῆς Ταντάλου, 
τῆς Τιτυοῦ, τῆς Σισύφου, τίνες εἶεν εἰ μὴ ἄρα χαὶ ἐτεϑρύλητο ταῦτα περὶ [τε] 
αὐτῶν ὑπὸ δή τινων χρησμῳδηϑέντα ϑεῶν, ὡς Ὁ μὲν διχάζει ταῖς ἐν “Αιδου 
ψυχαῖς αἷ δὲ τοιάσδε χολάζονται χολάσεις, καὶ ἰδὼν ἐπέγνω ῥᾳδίως, ὅτι ταῦτα 
ἦν ἅπερ αἱ περὶ αὐτῶν φῆμαι παρέδοσαν. --- Εἰ δὲ δὴ γνωρίζειν ψυχαὶ δύ-- 
νανται χαὶ ἐχεῖ ψυχάς, εἴτε δι᾽ ἑαυτῶν εἴτε διὰ τῶν ὀχημάτων ἐπὶ γνῶσιν 
ἀλλήλων ἰοῦσαι καὶ ἀναγνωρίζουσαι, ἑπόμενόν ἐστι τούτῳ τὸ χαὶ ἀσπάζεσθαι 
τὰς γνωρίμας ἀλλήλας. --- Καὶ μὲν καὶ τὸ διαλέγεσθαι ψυχὰς οὐ γλῶτταν 
ἐχούσας οὐχ ἀρτηρίαν οὐ χείλη, δι᾿ ὧν ἐν τῷ τῇδε βίῳ διαλέγεσθαι μόνως 

ὅ 8. ὄμματα. --- Εῤφυέστερα αϊ. Ἡϊαΐμηι ποίαυΐ; δμρ»ὶ. ὕογα (. . «. οὐχοῦν τά 
16 πάμπολυ) εὐφυέστερα 9 τιδῇ 2Ζαἱ. [|| 10 ἴδεν 2Ζαἷ. || 11 μόνον (σοἷ μόνοις) Οδαη] 

μόνου Δα. ἢ 18 "γράφωμεν Μαϊ. || 28 "χαὶ διὰ] δὲ διὰ 2Ζαΐ. ; δὲ ἀοίοὲ ὕδοπεν [} 
24 "ἀναχινοῦσαι Μαϊ. 21 Ῥαὐτὴ ἐκείνη Μᾶαΐί. 31 τεϑρύλητο δήαϊί. [] τε δφοϊωδὶ [} 
86 Ῥἀναγνωρίζουσιν 22“. 581 καὶ μὲν] πιαϊέι καὶ μὴν ἠΟΘΞ 51 δᾳᾳ. ΟΡ. Ἡδονηιας ἴη 

Ῥλαράν. ». 95, 10 δηᾳᾳ. Δε:ΐ 
- 5" 
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δυνατόν, ἀπιστεῖν οὐ προσῆχεν᾽ ἔστι γὰρ αὐτῶν τὰ ὀχήματα γλωσσοειδῇ ὅλα 
χαὶ ὄμματα χαϑ᾽ ὅλα ἑαυτὰ χαὶ ὦτα, καὶ ἀχούειν δυνάμενα καὶ δρᾶν καὶ 
φϑέγγεσϑαι. καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ ἢ μὲν γλῶσσα τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἀέρα 
πλήττουσα δύναται διηρϑρωμένην ποιεῖν τὴν φωνήν, τὰ δὲ τῶν φυχῶν ὀχήματα 
μὴ δύναται τὸν περὶ δαυτὰ χινεῖν ἀέρα χαὶ διὰ ποιᾶς χινήσεως σχηματίζειν 
εἰς φϑόγγους διαφόρους" πρὸς τῷ χαὶ τὸν τρόπον τῆς διαλέξεως μὴ ἐξ ἀνάγχης 
εἶναι ποιχίλον οὕτως καὶ πολυχίνητον ὡς τὸν τῶν ἐνταῦϑα ψυχῶν, ἀλλὰ διά 
τινων ἁπλουστέρων χινήσεων δύνασϑαι σημαίνειν τὰς ἐννοίας αὐτῶν ἀλλήλαις. 
ὡς γὰρ αἱ διανοήσεις ἁπλούστεραι καὶ αἱ φαντασίαι, οὕτω χαὶ αἱ διαλέξεις 
ἐπιτελοῦνται διὰ χινήσεων ὁμοίως ἐλασσόνων καὶ τῆς ἐνταῦϑα ποιχιλίας χαϑα-- 
ρευουσῶν ὡς τὸ εἰχός. χαὶ ἐπειδήπερ ἐν τοῖς ὀχήμασιν αὐτῶν ἐστιν ἢ ὡς 
ἀληϑῶς αἴσϑησις (πᾶν γὰρ σῶμα ψυχῆς μετέχον ζῇ, λογιχῇῆς δὲ ὃν ψυχῆς 
χαὶ χατ᾿ αἴσϑησιν ζῇ καὶ ἔτι κατὰ τόπον χινούμενον δεῖται καὶ αἰσθήσεως" 
τοιοῦτον δὲ πᾶν ὄχημα ψυχῆς συμφυὲς ὃν λογικῆς) » κατὰ τὸ αὐτὸ χαὶ ἀχούειν 
χαὶ ὁρᾶν χαὶ ὅλως αἰσθάνεσθαι: μία γάρ, φησὶν Ἀριστοτέλης, ἣ χυρίως 
αἴσϑησις καὶ τὸ χύριον αἰσθητήριον ἕν ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ αἰσϑήσεως 
λέγει που χαὶ αἰσθητῶν [46 βοῃπ. 2 Ρ. 455, 20]᾽ εἰ δὲ τοῦτο χαὶ τῇ 
χοινῇ αἰσϑήσει χρῆται, δύναται δήπου χαὶ ἤχων ἀπαϑῶς ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ 
ἀχούειν καὶ ὧν ἢ τῶνδε τῶν σωμάτων ἀχοὴ μὴ πέφυχεν. οὐ γὰρ πᾶσα ἀχοὴ 
πάντων ἐστὶν ἀχουστῶν, ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἄλλων ἢ δὲ ἄλλων᾽ διὸ καὶ δαιμόνων 
φωνὰς οὗ μὲν ἀχούουσιν, οἱ δὲ οὗ, συνόντες τοῖς ἀχούουσιν ᾿ χαὶ παρέχει τὴν 
δύναμιν ταύτην τοῖς μὲν ἱερατιχὴ δύναμις, τοῖς δὲ χατασχευὴ φύσεως, ὥσπερ 
ὄμμασι φάσματα ὁρᾶν διὰ ϑατέρου τούτων ὑπάρχει τὰ ἄλλοις ὄμμασιν ἀόρατα. 
τὸ δὲ δὴ πρῶτον ὄχημα τῶν ψυχῶν τὴν χοινὴν αἴσϑησιν ἔχον τὰ πάσαις μὴ 
ἀχουστὰ ταῖς ἀκοαῖς τῶν ϑνητῶν χαὶ ἀόρατα ταῖς ὄψεσιν δρᾶν καὶ ἀχούειν 
πέφυχεν. Τὸ μὲν οὖν διηγεῖσϑαι χαὶ διηγουμένων ἀχροᾶσθαι τοῦτον ἐπιτελεῖται 
τὸν τρύπον᾽ ἣ δὲ χρεία τῶν διηγήσεών ἐστιν, ὅπως αἷ μὲν ἐκ τῶν δικαιωτη-- 
ρίων γνῶσιν τὸ ἀγαϑὸν οἷον ἄρα ἐστὶ τῆς χρείσσονος ζωῆΐς καὶ τῆς ἑπομένης 
ἐχείνῃ λήξεως, αἵ δὲ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ τὸ τῶν τιμωριῶν μέγεϑος ἡλίχον ἐστὶν 
τῶν κατὰ δίχην ὀφειλομένων ταῖς ἀποπεσούσαις τῆς ἀρίστης ζωῆς. 

ἡ ἰὰ ΣῈ ΜῈ Ἢ 

ΧΥ͂ΠΙ. δῆμον δὲ ὀνείρων, ὥς φησιν ἐχεῖνος [ΗοτηοττΒ Οᾶ. ὦ 12] 
τὸν γαλαξίαν᾽ χαὶ γὰρ τὸ Πυϑαγόραν δι᾽ ἀπορρήτων Ἅιδην τὸν γαλαξίαν 
χαὶ τόπον ψυχῶν ἀποχαλεῖν ὡς ἐχεῖ συνωθουμένων’ διὸ παρά τισιν ἔϑνεσιν 
γάλα σπένδεσϑαι τοῖς ϑεοῖς τοῖς τῶν ψυχῶν χαϑαρταῖς καὶ τῶν πεσουσῶν εἰς 
γένεσιν εἶναι γάλα τὴν πρώτην τροφήν. 

ΧΥΙΠ]. Μαὶθβ δὰ Οἷο. 4θ γσϑρ. ΥἹ, 16 (ΟἸβββ. διυοί. 1 ὑ. 384 ἢ. 2) "... γοίθσϑβ 

ῬυϊδΌδηϊ Ββοιηηΐα ΠΑ ὈΪΔΓΘ ἰῃ ρϑ]αχία. ῬΧΆΘΟΪΆσϑα Ὧἀ6 80 Γ0 ἀοοίγίηϑτηῃ ἰγϑαΐὶ ῬΥΟΟΪῈ8 : 
δῆμον --- τροφήν. Οὐ ῬΥΊΟΟΙΟ σοηδρίγει ραγμῃ ΜδΟΤΟ ΙΒ δα Βοιῃη. 1 12᾽. 

ὅ "τοιᾶς Μ͵)αΐ. ἢ 14 λογικῆς --- Κατὰ τὸ αὐτὸ ΨΜ21α. Τΐαΐμηι ποίαυΐ : δωρρὶ. 7ϑνε 
δύνανται (ἴα ον) υοἱ ὑπάρχει αὐταῖς ἢ 20 δφῳ. (Υ. Ἡδνηιΐαδ ἰ. ο. ». ϑῦ, 80 Φφφ. 
81 ς7. Ῥίαΐί. ». θ1θ0 5 || 88 Πυϑαγόραν] ς7. Ῥογρήνγια αἰτξογωπιχιθ ἐσδέξμιοπία αρ. Ζοδεοΐ. 
«Ασϊαορῆ. ». 9856 [ 85 πεσόντων πο" γεοία οοηΐ. Πολάδημιδ. ἤλοη. ΣΧ ΧΊΙ ». 3381...1 |} 
86 γάλα εἶναι νιαΐέξέ ολάε ἢ. ο. 
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ΧΙΧ. χαίτοι γε οἶδα καὶ αὐτός, ὅτι χαὶ τοῖς μέσον τῶν ἑπτὰ τὸν ἥλιον 
εἰποῦσιν ἀστρονόμοις οὐ πάνυ δι’ ἀναγχαίων τοῦτο δέδειχται λημμάτων᾽ ὕπως 
δὲ ὅλως ἐπεχείρησαν, εἴπομεν ἐν τοῖς εἰς Τίμαιον ἱχανῶς [1η Τίπι. Ρὑ. 257“--- 
258 “1. 

ΟΡογρὶ ῬΙΟΟΪῈΒ αἰΘΘΥΘ ὉΣΙΟΣΤῚ Βοηϊθηίΐαο ἔδνοσο ΟἸ 8414 4608 11 0 Γ08- 
4ατὁὸ πΘΌΓΡΙΟΘΟΒ οἱ αἰ νη ΟΥ̓ΔΟΌΪ4, ὁπ Ε]αίοηθ ϑυΐίθπι ΘΟΏΒΘΙΓΓΘ 
Ατιθιοίο]θιι οἱ ΟΔ1|}}1}0}ὈῈ πὶ δϑίτομοιμαχη᾽. 

ΧΧ. τόν γε τῆς ᾿Αφροδίτης τινὲς μείζονά φασιν εἶναι τῆς γῆς, ὡς ἱστό-- 
ρησεν ὁ Κάρπος. 

ΧΧΙ. εἰ δὲ χαὶ προσεχῶς εἰς τὴν σεληνιαχὴν ἀνήρτηται σφαῖραν, ἐν 
τῆς γενέσεως αἰτίαι πάσης. 

Χχτι. Ἧ μὲν πεμπὰς ἔν τε τῇ ἀπλανεῖ τοὺς πέντε χύχλους διεστήσατο, τὸν 
ἀρχτιχὸν χαὶ ἀνταρχτιχόν, τὸν χειμερινὸν τροπιχὸν καὶ ϑερινόν, τὸν μέσον τούτων 
ἰσημερινόν " καὶ ἐν τοῖς πλανωμένοις τοὺς πέντε διεῖλεν ἀπὸ (τῶν) δύο φωστήρων, 
ἐξαιρέτους ἔχοντας τὰς προσθαφαιρέσεις " χαὶ ἐν τοῖς σχηματισμοῖς αὐτῶν τὸ 
ἄριστον ἔλαχε τῶν σχημάτων ἀφορίζειν τὸ τρίγωνον τὸν δὲ ὅλον χόσμον ἐν 
πέντε τοῖς στοιχειώδεσι σχήμασι καὶ πέντε χέντροις συνεπλήρωσεν. ἣ δὲ τε-- 
τρὰς σχῆμα μὲν τῶν χινουμένων ἀπεργάζεται τὸ τετράγωνον, τὸν δὲ ζωδιαχὸν 
χύχλον ἀπέφηνεν τετραμερῇ, τῶν δὲ πλανητῶν ἑχάστῳ τὰς χινήσεις ὥρισεν " 
εἰσὶ γὰρ τέτταρες ἢ περὶ τὸ οἰχεῖον χέντρον ἢ κατὰ μῆχος ἢ χατὰ πλάτος ἢ 
χατὰ βάθος. 

ΧΧΠΙ. Μουσῶν δὲ τὸν ὅλον οὐρανὸν συνεχουσῶν συμφωνίαν εἶναι τῶν 
ἐναντίων χινήσεων χαὶ ὁμολογεῖν τῇ ἑτέρᾳ τὴν ἑτέραν. 

(ΐπο ΑΡΟ]]Ο, 5ὲγϑ 801 τῃϑαΐο ὁ8610 δἰζιθ, πιο τηπδαροίθθ ΔΡ}6)- 
ἰαΐπβ οβδέ. ἰρηϊδοαί δαυΐθῃ πδθὸ μϑυιηοπΐβ ΘΟΠΟΟΓ πὶ ΡΟ] Πἴοϑια, απο 
οἱ ῬιΌΟΒ ἱπηθὶξ οἱ ποβίου Οἵοθσο 110. Π. 42 ϑοάθῃι ϑχσθρ]ο πἰϊίιγ᾽. 

Χχιν. Νοῦ γὰρ εἰκὼν ἢ περιφορά, χαϑάπερ ὁ ̓ Αϑηναῖος ξένος ἐδίδαξεν 
Πορε. ΣΧ γν. 8981. 

ΣΙΧ. Μαΐιδ δὰ ΟἷἊ. ἀθ τϑρ. ΥἹ, 17 (ΟἸδϑβ. διιοῖ. 1 υ. 355 ἢ. 2) "Ῥσοοΐυβ χαΐ τοι 

1εὲ -- ἱκανῶς ..... Ῥογχὶς ῬΓΟΟΙῈΒ --- Οδ] ρρῦπὶ (δέ0) δϑίσοηοτασμη᾿. 

ΧΧ. Μαΐπβ δὰ Οἷς. 9 σϑρ. ΥἹ, 11 (ΟἸδβ8β. διιοὶ. 1 υ. 8δδ ἢ. 8) “9 Ὑϑῃθσίθ τηδροΐ- 

ἐπᾶϊη9 Θυσόσθιῃ τηθιηογϑὲ ῬΓΟΟΘΪῸΒ οατὰ ἰβίοτί ὁ (86) ΟδΥρο : τόν γε --- Κάρπος᾽. 

ΧΧῚ. Μαίιβ 1. ὁ. ἡ. 4 “Ιμπιηϑῖ ἰοηΐθιη ὨδίοΣΑαΘ οτημηΐβ ἀΐοὶϊέ ῬΓΟΟΙΠΒ: εἰ δὲ --- 
πάσης". 

Χχτ. ΜΝαῖυβ δ Οἷο. ἀθ γϑρ. ΥἹ, 20 (ΟἾδ85. διιοὶ. 1 ἢ. 358 ἢ. 1) "'ς οὐΐδιιη Ῥσγοοΐαβ. 

Ἢ μὲν πεμπὰς --- βάϑος κ. τ. λ.᾿ (πᾶθ Οβδηῃ ἴῃ Ζοίἑδολν. 7, Αἰϊογίλεωηιδισίδα. ΤΧ 1842 
Ῥ. 009). 

ΧΧΠΙ. Μαδίιβ δὰ Οἷο. ἃθ τϑρ. ΥἹ, 18 (ΟἾ888. δυο. 1 ῃ. 866 ἡ. 1) “Ῥχοοΐῃβ ἰοίο 
08010 Πλ888 ὀδηθηΐοδ ΘΧ ἰδοὺ, μουσῶν --- αὐἰίαχ᾽. 

ΧΧΙΥ͂. ΧΧΥ͂, Μαΐῃβ δὰ Οἷο. ἀθ σορ. ΥἹ, 25 (Ολ88. δυοί. 1 ρ. 361 ἡ. 8) “Ῥσοοΐαβ: 

1 ς. Ῥιαί. ». θ01θ66 ἢ 8 ἐς Τίμαιον Μαΐί. ἢ 8. 10. 12 97. ῬΙαί. ». 6109 ἢ 10 σε- 
ληκιανὴν (σεληνιανὴν ἐπ οἄ. ἔοι. α. 1822) ας. { 14 τῶν αὐάιαϊέ ὕύδομονῦ || 22 ςοἿ. Ῥίαΐ. 
». 0110, δρηΐδα ᾿αδοί Ῥγοοίιδ ἐη Τίηι. ». 2039. 2044, (2120) Π[ 23 Ῥχινήσεως “Μαϊ. 
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χχνυ. Ὁ μὲν οὖν χύχλος εἰχών ἐστι νοῦ μένει γὰρ κατὰ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ 
χαὶ πρόεισιν κατὰ τὰς γονίμους αὐτοῦ δυνάμεις, καὶ ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτὸν 
χατὰ τὴν πανταχόϑεν αὐτὸν περιλαμβάνουσαν ὁμοίως γνῶσιν" καὶ τὸ μὲν χέν- 
τρον εἰκὼν τοῦ ἐν αὐτῷ νοητοῦ χαὶ ἀμεροῦς χαὶ ἀφέτου, αἱ δὲ ἐχ τοῦ χέν- 
τρου γραμμαὶ ἐοίκασιν ταῖς ἀπείροις αὐτοῦ δυνάμεσιν, δι ὧν παράγει πᾶν τὸ 
ἐν αὐτῷ πλῆϑος τῶν νοητῶν, ἣ δὲ περιφέρεια, δι᾽ ἧς συνελίσσεται πάλιν εἰς τὸ 
χέντρον καὶ περιπτύσσεται πανταχόϑεν αὐτό, ταῖς νοήσεσιν ταῖς εἰς τὸ ἕν καὶ 
τὸ νοητὸν ἐπεστραμμέναις. 

ΧΧΥΙ. τὸ ἀειχίνητον ϑεῖον. 
Χχυπ. Δερκυλλίδης τὴν τοῦ ϑείου σώματος περίοδον, τὸ αὐτὸ τέλος 

ποιουμένην καὶ ἀρχήν, τοῦ μηδέποτε συμπεσεῖσθαι τὸ πᾶν αἰτιᾶται. χαὶ γὰρ 
τὴν ῥάβδον τὴν περὶ τῷ δαχτύλῳ χινουμένην μὴ πίπτειν ἕως ἂν περιδινῆται 
χαὶ τὸν ἐπὶ τῆς γῆς χυλιούμενον τροχόν, στάντα δὲ ταῦτα πίπτειν εὐϑύς. εἰ 
οὖν συναποχαταστάντες εἰς ἕν σημεῖον ἔστησαν οἱ ἀστέρες, ταὐτὸν ἂν ἔπαϑον " 
νῦν δὲ τὸ πέρας αὐτῶν ἀρχὴ «ἄλλης γίνεται περιόδου, καὶ ἣ συναποχατάστασις 
οὐχ οὖσα στάσις, ἀλλ᾽ ἀφετηρία τῆς ἑξῆς περιόδου, τηρεῖ τὴν χοσμιχὴν τάξιν. 

Ἕ ι 
[1 

ΝΕ ΈΕΕΕΕ γονται δὲ συγχλη.. 
ἜΝ ον νννενν νιν κνινι εν, αὐτὸν τῆς περιόδου 'χρον ..« «τον τον 
ΝΞ ΞΕ . χαϑόδους χαὶ ἅμα δεχύμενα καὶ μίετ᾽ ἄλ]λων τοὺς χλήρους 

ἃ τοὺς τῶν βίων ...... χούς. οὐχοῦν ὃν μὲν λέγεται περὶ αὐτῶν, ὅτι μιᾶς ψυ- 
χῆς εἷς ἐστι χλῆρος. οὐ γάρ ἐστι χλήρων αἵρεσις ἀλλὰ διανομή, χατὰ τὴν 

Β ἀξίαν ἑκάστης τὸν αὐτῇ προσήχοντα δεχομένης. [δεύτερον δὲ] ἕτερον τὸ πάντα 
χλῆρον πλειόνων ἑνὸς εἶναι βίων περιοχήν᾽ ἢ πῶς εἰς τὸν οἰχεῖον ἀποβλέ-- 

Ὑ πουσα χλῆρον αἱρεῖται βίον ὃν (ἂν) ἐθέλῃ ἑχάστη τῶν ψυχῶν; τρίτον, ὅτι οἱ 
χλῆροι περιέχουσιν οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους, οἱ τῶν πρώτων χληρουμένων τοὺς 
τῶν δευτέρων" ἢ πῶς ἣ ἐσχάτη χληρωϑεῖσα ψυχή φησι τοῦτον ἂν ἑλέσθαι 
βίον, ὃν εἵλετο, καὶ πρώτη [ἢ] χληρωϑεῖσα, εἰ μὴ περιείχοντο χαὶ οἱ ταύτῃ 

ὃ δοϑέντες εἰς αἵρεσιν ἐν τῷ πρωτίστῳ τῶν χλήρων; ; τέταρτον σαφηνίζει τοῦτο 
ἐξηγούμενος τὸ πρῶτος δὲ ὁ λαχὼν πρῶτος αἱρείσϑω βίον [Ρ. 6176], 
ὅτι τὸν πρῶτον χαὶ δεύτερον καὶ τρίτον χλῆρον, οὺς προτείνει τὸ πᾶν διὰ 
τῶν περιφορῶν, ὁρίζουσιν αἱ ἀνατέλλουσαι μοῖραι πῶς γὰρ ψυχή τις ἔλαχεν 

νοῦ γὰρ --- ἐδίδαξεν. [Ιὑθτὰ 4110] Ῥ͵ΟΟΙῸΒ οἶγοι] μϑηθβίη) αἷἱΐ 6886 ϑδηΐπιΐ ἱπηδρίηθηι. 
Ὁ μὲν --- ἐπεστραμμέναις᾽. (ΧΧΥ͂ τοροῦδἑς Οβδπῃ 1. 6.) 

ΣΧΥ͂Ι. Μαΐιβ ]. ὁ. ἢ. 2 “Τα ῬΙΟΟΪὰΒ δἷΐ: τὸ --- ϑεῖον᾽. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. Μδίιβ δὰ Οἷς. ἀθ σϑρ. ΥἹ, 26 (6888. διιοί. 1 ὑ. 362 ἡ. 1) “Αρυὰ Ῥτοοίαπι 

ἰπδί χυὶβ Ἰορὶ τιν Ἰοσὰβ δΐο: Δερκυλλίδης --- τάξιν΄. (πᾶ Οβδηῃ 1]. 6.) 

4 ἀφετοῦ Δίας. 1 6 "ὲν αὐτῷ] ἑαυτῷ Διέαί. || περιφερία δι᾿ ἧς συνιλίσσεται 2Ζαἐ. [|} 
10 φ΄. ῬΊαί. ». 6114 ῃ Δερχυλλίδης)] οὐ Τοο ϑηινγΉ. ». 198, 9 Ην ον 1 14 ἂν ἔπαϑον) 
ἀνέπαϑον δαί. ἢ 16 "έἐφετηρία Μα.. 18 “Εἶκ οαρίξα φιοπιοῦο απέηια ἱπσγοσέαίων οἕ 
εργοσίαΐεν σοΥριδ᾽ ἴηδον. Ἡ 7. 16  δωρρὶ. ..ἀγγονται δὲ σύγχληίροι ψυχαὶ (σοἷ συγχλήρων 
ψυχῶν) ἢ φ΄. ». 15, 11, δὲ λίε ἰοοιδ γοδρίοέ ἢ 120 Ἐμ.. «λων ΕΓ, (ς΄. ». 15, 18) 
21 ......Ψ κοῦς ΤΙ; διρρὶ. [οἱστιϊκούς 7 ἡ 22 αἱρέσεις Η ἢ 283 δεύτερον δὲ (αμξ δὲ ἕτερον) 
δοοϊιιδὲ ἴθδοποῦ ἢ 125 ἂν αὐδιδιξ ἴύδεηεν ἃ 28 ἡ δοοϊωδὲ; ς΄. ῬΙαί. ». 6204 ἢ 29 "τέ- 
ταρτὸος Η ἢ 32 ἀνατέλουσαι Η͂ 
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εἰκοστὴ μετὰ τὴν πρώτην χαὶ πρὸ ἄλλων ψυχῶν, εἰ μὴ τῆς μὲν ὁ χλῆρος 
περιεῖχεν τοσῶνδε μοιρῶν ἢ σημείων ἁπλῶς τῆς περιφορᾶς ἀνατολήν, τῆς δὲ 
ἐλασσόνων, εἴπερ οἱ δεύτεροι περιέχονται ἐν τοῖς πρὸ αὐτῶν. πέμπτον ἐπὶ τού-- 
τοις, ὅτι πᾶς βίος περιείληφε μετὰ τοῦ εἴδους τῆς ζωῆῇς καὶ ὁπόσα αὐτῷ συν-- 
ἤρτηται, τοῦ παντὸς ἀπονείμαντος οὕτω γὰρ ὃ πρῶτον λαβὼν χλῇρον ἐνορᾷ 
ἐν τῷ βίῳ ὃν εἵλετο συμφοράς τινας ἐνούσας, χαὶ ἀποϑρηνεῖ μετὰ τὴν διαί-- 
ρεσιν ὡς ἐνιδὼν ἐν αὐτῷ τὰ ἑπόμενα δράματα, δέον ἁπάντων πρὸ τῆς αἱρέ-- 
σεως γίνεσϑαι χριτήν. ἔχτον, ὅτι πᾶς βίος προστάτην ἔχει δαίμονα καὶ ἀπο- 
[πλη]ρωτήν. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσϑε [Ρ. 6174]: 
χλῆρον μὲν τοῦ προφήτου ποιοῦντος, βίον δὲ ἕνα τοῦ δαίμονος, τῆς δὲ Λαχέ- 
σεως ἀμφότερα περιεχούσης, χαὶ τοῦ δαίμονος τὴν ἐπιτροπείαν καὶ τοῦ προ-- 
φήτου τὴν διαχλήρωσιν. ἕβδομον, ὅτι πᾶς βίος ἀναγχαῖός ἐστι ταῖς ψυχαῖς 
μετὰ τὴν αἵρεσιν᾽ ὃ δὴ καὶ (Ὁ) προφήτης δηλοῖ λέγων ᾧ συνέσται ἐξ 
ἄνάγχης [Ρ. 6179]. δεῖ γὰρ ἑκάστην ψυχὴν ὃν εἵλετο βιῶναι πάντως ἐλθοῦσαν 
εἰς τὴν γένεσιν χαὶ ἀποπληρῶσαι τὰς ἑαυτῆς ὁμολογίας πρὸς τὸ πᾶν. ὄγδοον, 
ὅτι μετὰ τοῦ δαίμονος καὶ τύχην ἕκαστος βἴληχε, βίος, τοῦ μὲν δαίμονος τὸ 
τῆς ζωῆς εἶδος εἰληχότος, τῆς δὲ τύχης τὰ ἐχ τοῦ παντὸς ἑκάστοις ἀπονεμη- 
ϑέντα ζωῆΐῇς εἴδη κατὰ καιρὸν ἀποπληρούσης. διὸ χαὶ τὸν ὅλον βίον εἰλήχατον 
ἄμφω, περιέχοντα χαὶ τὸ εἶδος τῆς ζωῇς καὶ τὰς τοῦ χόσμου δόσεις. ἔνατον, 
ὅτι παντοδαπὰ τὰ εἴδη τῶν βίων ἐστίν, ἢ ἀπὸ λογιχῶν εἰς λογιχὰ τῆς μετα-- 
βάσεως τῶν ψυχῶν ὑμῶν γιγνομένης, ἢ ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα, ἢ ἀπὸ ἀλόγων 
εἰς λογικά, ἢ ἀπὸ λογιχῶν εἰς ἄλογα. καὶ γὰρ τῶν λογικῶν χαὶ τῶν ἀλόγων 
ἐστὶ χύχλος τις, καὶ ἀπονέμει τινὰ χαὶ τούτοις τάξιν τὸ πᾶν. δέκατον, ὅτι τὸ 
αὐτεξούσιον οὐχ ἀφῃρήμεϑα καὶ ἐν τῇ γενέσει χαὶ μετὰ τὴν αἵρεσιν. εὖ γὰρ 
ἢ χαχῶς διαϑεῖναι δυνάμεϑα ἑαυτοὺς χαὶ ἐν παντὶ ζωῆς εἴδει πράττειν ὁσίως 
χαὶ προσχατασχευάζειν ἑαυτοῖς ἀμείνω τοῦ βίου τοῦ νῦν παρόντος. Ταῦτα μὲν 
οὖν ἠϑροίσαμεν ἐχ τῶν ἐν αὐτῷ τῷδε τῷ μύϑῳ γεγραμμένων ̓  τούτων δὲ δι- 
ηριϑμημένων ἐχεῖνο πάντως ὑπό[λοιπον] ἰδεῖν, πῶς ἐν τοῖς γόνασι τῆς Λαχέσεως 
εἶναί φησι τούς τε χλήρους χαὶ τὰ παραδείγματα τῶν βίων. διότι μὲν οὖν 
οὐκ ἐν τῇ Ανάγχῃ ταῦτα ἔϑετο, ῥάδιον τὴν αἰτίαν συνιδεῖν. οὐ γὰρ ἐχίνει τὸν 
σφόνδυλον ᾿Ανάγχη, εἰ καὶ ἐν τοῖς γόνασιν αὐτῆς ἐχινεῖτο. τῆς οὖν περιφορᾶς 
τοὺς χλήρους νεμούσης εἰχότως οὐχ εἰς ἐχείνην αὐτοὺς ἀνήγαγεν, ἀλλὰ τὴν 
ὅλην αὐτὴν χινοῦσαν ταῖν χεροῖν, καὶ οὔτε εἰς τὴν Κλωθώ' οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς 
ἀπλανοῦς μόνης ὁ χλῆρος χαὶ ὃ βίος οὔτε εἰς τὴν Ἄτροπον" οὐ γὰρ ἀπὸ 
τῆς πλανωμένης μόνης ἀπ᾿ ἀμφοτέρων οὖν ἡμῖν ἀπονεμομένους εἰς τὴν ἀμ- 
φοτέρων ἀνήγαγε χινητικὴν τὴν Λάχεσιν. χαὶ γὰρ τοῦ μὲν ἀεὶ τὴν τάξιν εἶναι 
ἢ Ἀνάγχη αἰτία, τοῦ δὲ ἄλλην χαὶ ἄλλην ἀεὶ αἱ Μοῖραι, ἀφ᾽ ὧν) οἱ χλῆροι ἀεὶ 
ἄγοι χαὶ ἄλλοι ἀλλὰ μὴν χαὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐχ ἐχ τῆς ἑτέ-- 
ρᾶς ταῖν περιόδοιν΄. δεῖ ἄρα τὴν Λάχεσιν αὐτῶν περιειληφέναι τὰς αἰτίας. 

2 περιεΐχεντο σῶν δὲ ΠΥ (ς΄. Ῥίαί. ». 6200) ἢ 717 ς΄. Ῥιίαί. ». 6190 |ὃ6μ88 "άἀπο..ρω- 

τήν Α (φ΄. ῬΙαΐ. ». θ204) || 9 ἡμεῖς δαίμονα αἱρήσεσϑαι 5 13 ὁ αὐάιάϊ 11 "τύ- 

χης] ψυχῆς Η ἢ 19 ἕννατον Η ᾿ὶ 28 "ὗπο .... ἰδεῖν Η 831 περιφορὰς ΠΥ͂ ἡ 33 Ἐδλον 
Ἢ (ς΄. Ῥιαί. ». 6115 ἢ 84 Ῥεὶς τὴν Ἄτροπον] ἀπὸ τῆς ᾿Ατρόπου Η ἢ 31 ἀφ᾽ ὧν ἐπδογωΐ 

τ! 
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τοῦτο μὲν οὖν δεδεῖχϑαι φῶμεν. εἰ δὲ ἔστιν ἐν τῇ Λαχέσει παραδείγματα 
τῶν βίων, δῆλον ὅτι πεπερασμένα ταῦτά ἐστι τῶν γὰρ χαϑ᾽ ἕχαστα πάντως 
ἀπείρως ἐξαλλαττομένων ἀνάγκη τὰ παραδείγματα πεπεράνθαι. χαὶ εἴ με δεῖ 
τοὐμὸν εἰπεῖν, ὥρισται ταῦτα ταῖς τοῦ ϑείου γενητοῦ περιόδοις, καὶ πάντων 
τῶν βίων ὧν πᾶσαι ψυχαὶ ζῶσιν ἐν μιᾷ τοιᾷδε περιόδῳ προὐπάρχει τὰ παρα-- 
δείγματα, χαὶ τὰ αὐτὰ ἀνελίσσεται χαϑ᾽ ἑχάστην περίοδον: καὶ ὡς ὃ ἀριϑμὸς τοῦ 
χρόνου τῶν ὀχτὼ περιόδων ὃ αὐτὸς ἀεί, καὶ ἄλλος χαὶ ἄλλος... .. ........ο 
ΝΕ ΕΕΕΕ . πᾶσαν χοσμιχὴν περίοδον... .... .«. ἄλλα 
τῶν πάλιν καὶ πάλιν... [καὶ] γὰρ ἀδύνατόν τι προστεϑῆναι τῇ τοῦ ϑείου γενητοῦ 
περιόδῳ ζωῆς εἶδος " ἢ οὐχ ἂν ἦν ἡ προσλαβοῦσά τι τελέα ̓  χαϑάπερ οὖν αἱ τῶν 
χύχλων ἀποχαταστάσεις ἐν τῇ περιόδῳ [... περ]αίνονται πάντων, κατὰ τὰ αὐτὰ 
δὴ χαὶ αἱ περίοδοι τῶν ψυχῶν αἱ χατὰ πάντας βίους... .. .. χαὶ ἐν οὐδεμιᾷ 
περιόδῳ ζῇ ψυχὴ βίον ὃν μὴ ἔζηκε πρότερον. λεχτέον τοίνυν, ἐπειδὴ καὶ δέδειχ-- 
ται, ϑαρρούντως, ὅτι τὰ παραδείγματα τῶν βίων χαὶ πολλῷ πρότερον τῶν χλήρων 
τοσαῦτά ἐστιν, ὅσα περιέχει μία τοῦ κόσμου περίοδος, συναποχαϑισταμένων τῶν 
ψυχικῶν βίων τοῖς χοσμιχοῖς χύκλοις. τῶν οὖν παραδειγμάτων πάσης ὄντων τῆς 
περιόδου δαιμονίως εἶπεν [ρ. 6174], ὅτι ἔλαβε χλήρους, ὡς τινὰς λαβόντος, 
χαὶ παραδείγματα βίων, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν βίων ἁπλῶς. χατὰ τινὰ γὰρ 
εἰσίασιν εἰς τὴν γένεσιν αὗται, περὶ ὧν ὃ λόγος, ἀπεριλήπτων ὄντων ἀνθρωπίνῃ 
διανοίᾳ πάντων διὰ τοῦτο δὲ ἄρα χαὶ τὶς προφήτης ἐστὶν ὃ ταῦτα διαχληρῶν 
χαὶ προτείνων, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ὃ προφήτης᾽ ὡς πολλῶν μὲν ὄντων τοιούτων, 
ἄλλων δὲ χατ᾽ ἄλλα παραδείγματα τὴν διανομὴν ποιουμένων, τῆς δὲ Λαχέσεως 
ἑνοειδῶς τὰ πλήϑη τῶν παραδειγμάτων περιεχούσης καὶ ἐχείνων περὶ αὐτὴν 
μεριζομένων χαὶ μεριζόντων τὰ ἀπ᾽ ἐχείνης ταῖς ψυχαῖς. εἰ δὲ ὡς ἡ ̓ Ανάγχη 
τὸν σφόνδυλον ἐν τοῖς γόνασιν εἶχεν, οὕτω καὶ αὕτη τὰ παραδείγματα τῶν 
βίων χαὶ τοὺς χλήρους, φανερὸν ὅτι τε τὴν μητρῴαν ἀξίαν ἔχει πρὸς τὰς 
ἄλλας Μοίρας, καὶ ὅτι αὐτῷ τῷ εἶναι χαϑάπερ ἐχείνη χυβερνᾷ τὰς ψυχικὰς 
ΝΕ ΕΕ [μετ]ὰ δή τινος ἐνερ[γείας] . . . . .. .. 
ΝΞ ΞΕ τοῦ ἀτράχτου περιφοίρ. .. .«..«6τὖὐὐν ον νον τῶν γονάτων 
εἰχών, τὸ ἑδραῖον χαὶ συνα[γωγὸν] εἰς ὃν τῶν πολλῶν, χαὶ ὅσα ἄλλα περὶ τῆς 
Ἀ[νάγ]χης προείπομεν " τὰ γὰρ ὅμοια καὶ [περὶ] τῆς Λαχέσεως κατατείνειν δυνατόν. 

[Ανάγχης)] ϑυγατρὸς χόρης Λαχέσεως ὅδε λόγος" [ψυχαὶ 
ἐϊφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου ϑνητοῦ γένους ϑανατηφόρου᾽ 
μέχρι τοῦ αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος [Ρ. 6174]. Πανταχοῦ μὲν 
ὃ Πλάτων νοῦν ἡγεμόνα προστησάμενος ὧν φϑέγγεται νοερῶν ὄντως ἐπάξια 
φϑέγγεται ϑεαμάτων ὅταν δὲ χαὶ τοὺς χρείττονας ἡμῶν ἀπεικονίζηται, σαφῶς 
ἐνθειάζοντι προσέοικε χαὶ τοὺς φοιβολήπτους μιμεῖται, ῥήματα ἀφιεὶς ὥσπερ 

6 "αὐτὰς ΠΗ͂ .ἢ 9 καὶ αὐἀσίἀϊ ἢ 10 τέλεα Η͂ ὀ 11 Ἔ..... αἰνονται Η; διρρὶ. [πάσῃ 
περ]αίνονται ἢ 47. υ- 16 12. δωρρὶ. [αἱ αὐταὶ ἀεί] 7 Π 28. "μετὰ --- ἐνεργείας] ...α δή 
τινος ἐνερ.... ΗΕ ἢ 29 "ἀπράχτου ΠΗ. φ΄. ῬΙαί. ». 6105 ἐκ δὲ τῶν ἄχρων τεταμένον ᾿Ανάγ- 
χῆς ἄτραχτον, δὶ οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τὰς περιφοράς [[ 830 Ἐσυναγωγὸν] συνα.... Η [|| 
31 "᾿Ανάγχης] ἀ.... «χης Η || "περὶ ....ὄ ΖΦ 32 ᾿Ανάγκης ῬΙαΐ,) ......ὕΨ.. Ἢ καὶ ὅδε. 
(φ΄. ». 13,8; Ῥγοοῖμδ Τλοοὶ. Ῥίαί. ΥἹ, 28 ». 409)] ὁ δὲ Η, οηι. Ῥίαί. || ψυχαὶ ἐφήμεροι 

ῬΙαΐξ.} ««ννννν ον φήμεροι Η || 37 φοιβολήπτους] ς΄. Ῥγοοῖΐμδ ἴω Τώη. ». θὰ 
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βέλη νοῦ γέμοντα καὶ ὑψηλῶν ἐπιβολῶν ᾿ συνεξορμώσης δὲ αὐτῷ τῆς ἑρμηνείας 
ταῖς νοήσεσιν ἀχαλλωπίστως, συνεστραμμένοις μὲν χρῆται φϑέγμασιν, ἀπολελυ- 
μένα δὲ ἀπ᾽ ἀλλήλων αὐτὰ διίστησι τὴν ἀπόλυτον μιμούμενος ϑέαν τῆς ψυχῆς 
ἀπ᾿ ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλα πηδῶσαν. οἷα χαὶ διὰ τούτων ἐργάζεται τῶν τοῦ προ-- 
φήτου λύγων, ἐν ἐλαχίστοις μὲν ἀπεριήγητα νοήματα συλλαβών, ἀσύνδετα δὲ 
τὰ πλεῖστα φϑεγξάμενος, συστρέψας δὲ τὰ χῶλα τοῖς αἰνίγμασι παραπλησίως. 
σχόπει δὲ ἐς δύναμιν ἔχαστον τῶν χώλων. Ἀνάγχῃς, φησί, ϑυγατρὸς 
χόρης Λαχέσεως ὅδε λόγος. ἤρξατο μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ᾿Ανάγχης ἐνδειχνύ-- 
μενος, ὡς ἄρα καὶ ἡ Λάχεσις καὶ πᾶς ὃ μοιραῖος διάχοσμος τῶν ϑεαινῶν καὶ 
αὐτὸς ὁ προφητιχὺς εἰς μονάδα μίαν ἐχείνην ἀνατείνονται ᾿ πᾶσα γὰρ τάξις ἀπ᾿ 
ἐχείνης, τῶν οὐρανίων τῶν χϑονίων, τῶν ψυχῶν τῶν ὅλων τῶν μερικῶν. τῆς 
δὲ Λαχέσεως εἰπὼν ἐχφαντιχὸς εἶναι διαφερόντως δέδωχεν ἡμῖν ἐννοεῖν, ὡς 
ἄρα καὶ αὐτὸς ἡγεμονικὴν ἀξίαν ἔχει πρός τινας ἄλλους προφήτας, ὡς ἣ Λά- 
χεσις πρὸς τὰς λοιπὰς Μοίρας, χαὶ μετὰ τῶν προφητῶν πρὸς τοὺς δαίμονας 

οὺς ἐφίστησι ταῖς ψυχαῖς. τὴν δὲ δὴ Λάχεσιν αὐτὴν χόύρην ἀνυμνῶν ἄχραντον 
αὐτὴν δήπου καὶ ἀμιγῆ πρὸς πάντα τὰ διοιχούμενα χαὶ ἀχμῆς μεστὴν εἶναι 
χαὶ δυνάμεως ἀύλου χαὶ χαϑαρᾶς αἰνίσσεται. τὸ γὰρ χύρον τοιοῦτον εἶναι καὶ 

αὐτὸς ἡμᾶς ἐν τῷ Κρατύλῳ [Ρ. 396} παρὰ τοῖς ϑεοῖς ἐδίδαξεν, οὐχὶ πλη- 
σμονήν, ἀλλὰ χαϑαρότητα σημαῖνον. οὕτω δὲ χαὶ ἐν Νόμοις [ὙΠ᾿ ῥ. 796}] τὴν 
πολιοῦχον χόρην ἅμα καὶ δέσποιναν ἡμῶν προσείρηχεν, ὡς ἀχράντῳ δυνάμει 
διαλάμπουσαν. τὸν δὲ αὖ λόγον εἰπὼν εἶναι τῆς Λαχέσεως, ὃν μέλλοι ταῖς 
ψυχαῖς ἐχφαίνειν, σαφέστατα τάξιν ἀγγελικὴν ἑαυτῷ πρὸς τὴν Λάχεσιν ἀπο-- 
δέδωχεν᾽ ἄλλου γὰρ ἀπαγγέλλων λόγους ἄγγελός ἐστι δήπουθεν αὐτὸς ἐχίνου 
διαφερόντως, οὗ τῶν λόγων ἐστὶ μηνυτής. ὥστε συντόμως καὶ ὅστις ἐστὶν 
ἐξέφηνεν, ὅτι τῶν μοιραίων ἀγγέλων τις, χλήρων διανομεύς, βίων ἐχφαντοριχός, 
τῶν εἰληχότων ἡμᾶς δαιμόνων ἐπιστάτης. ἀλλ᾽ ὅπως μὲν ἔχει πρὸς τὰ πρὸ 
αὐτοῦ, διὰ τούτων ἐδίδαξεν, ἃ δὲ πρὸς τὰ μετ᾽ αὐτὸν ἀποτείνεται σχοπήσωμεν 
ἑπομένως. ψυχαί, φησίν, ἐφήμεροι, τὰς μὲν ἀνθρωπίνας ψυχάς, οὔτι γε 
πάσας, ἀλλὰ τὰς γενέσεως ἐπορεγομένας ἤδη χαλῶν ἐφημέρους, ὡς ϑνητῶν χαὶ 
ἐφημέρων ἁπτομένας. καὶ διὰ ταῦτα ἄρα πολλοῦ... ..........ττὐν νον 
ἐν νων τὴν ἀίδιον οὐσίαν τῶν ψυχῶν ἐνεργ. . . . . . τι τὴν ἐφήμερον αὐτῶν 
ζωὴν αὐτὸς ἐπισχοπῶν. ᾿ἈΑρχὴ δὴ οὖν ἑξῆς φησὶν ἄλλης περιόδου ϑνὴη - 
τοῦ γένους ϑανατηφύρου᾽ ταῦτα τοῦ πρὸ αὐτῶν ἀποστήσας χώλου, χκαϑ-- 
ἅπερ καὶ ἐχεῖνο τοῦ πρώτου ῥηϑέντος. ὡς γὰρ νοεῖ μεταβατιχῶς, οὕτω καὶ 
φϑέγγεται, χαὶ τῆς μεταβάσεως εἰχὼν ἣ τοιάδε διάστασις. εἰ δὲ ϑνητοῦ γέ-- 
γους εἰς ἀρχὴν ἄγει τὰς ψυχάς, πρύδηλον ὡς οὐ πάσης ἐστὶ προστάτης τῆς 
περιόδου τῶν ψυχῶν, ἀλλὰ τῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν. ϑνητὸν μὲν οὖν 
ἐστιν εἰς Ὁ χάτεισι ψυχή, ϑανατηφόρος δὲ ἣ περίοδος τῶν ψυχῶν αὐτῶν οὐ 
μόνον ὅπῃ φησὶν Ἡράχλειτος, ϑάνατος ψυχαῖσιν ὑγραῖσι γενέσϑαι᾽ λέγων, 

10 μονάδα] ς΄. Ῥγοοίμδ ἐπ Τίηι. ρ. 1215. ἢ 11 "τῶν οὐρανίων] τῶν οὐχ αὐτῶν ΤΙ [| 
τῶν ψυχῶν ἀοϊοηάδιθη υἱοί ἃ 14 "πρὸς τοὺς] ἴσως τοὺς ΖΦ; ς΄, Ὁ. 21 ἃ 11 χορὸν Η 

19 σημαίνων Ἡῖρν. ἢ 28 ἀπαγγέλων Η ἢ 24 "οὖ) οὐ ΗἸ!, ἢ 389 ὅπῃ ὕύϑϑομον) ἐπεὶ Τὶ [ 

ἫἩράκλητος Η »γ. ς΄. Ἡδογαοϊίένα 7ν. 12. ». 29 Βυισαΐον 
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ἀλλὰ καὶ ἢ πολλάχις αὐτὸς εἶπεν ὁ Πλάτων ζῆν ἡμᾶς ἐν τῇ γενέσει χατὰ τὸ 
πολὺ τῷ ϑνητῷ τῆς ψυχῆς ἑπομένους πᾶν οὖν τὸ ϑνητὸν ἐπιδεὲς ὃν τῆς τοι- 
αύτης ζωῆς (ὑπὸ ταύτης γὰρ διασώζεται προσεχῶς) ϑάνατον ἐπιφέρει ταῖς ἄνω- 
ϑεν ηχούσαις χαὶ διὰ τοῦτο ϑανατηφόρος ἐστὶν ἢ γενεσιουργὸς τῶν ἀϑανάτων 
ψυχῶν χαὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀϑάνατα διανοουμένων. χαὶ μὴν καὶ τὰς ψυχὰς αἱρή- 
σεσϑαι τὸν δαίμονα φησίν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν δαίμονα λήξεσϑαι τὰς ψυχάς ἐχεῖνο 
ϑαυμαστῶς διδάσχων, «ὡς ἄρα εἰ χαὶ εἰλήχασιν οἱ δαίμονες τὰ εἴδη τῶν βίων 
χαὶ εἰσὶν ἄλλοι δι’ ἄλλων ἐπίσχοποι τινές, ἀλλ᾽ οὐχ ἀναγχάζουσι τὰς ψυχὰς 
εἰς τόνδε τὸν βίον χωρεῖν ἢ ἕτερον" ἀλλ᾽ ἢ ἐκχείνων αἵρεσις, ὥσπερ εἰς βίον 
αὐτάς τινα προάγειν... .....ὖὦ ΠΕ ΕΕΕΕΕ 
νοῦ βίου πάντως... ... .«. γὰρ ἄναρχον ἐν τῷ κόσμῳ τῶν πάντων .. .. 
ΝΞ ΕΕΕΕΕ χάϑοδος.- ἀλλὰ πάν... .΄....Ὁτὐὐν νων 

ΝΞ ἐπιστασίαις " χαὶ ὡς αὐτὸς εἶπεν [ἐν Νό ὅμοις (Χ 
Ῥ. 903} εἰς τὸν ἔσχατον ἥκει μερισμὸν... ...... ἐν κνον,͵ τῶν ὅλων ὑπο- 
διαιροῦσα ἑαυτήν, χαὶ γεννῆσαι προνοίας ἐξ ἄλλων ἄλλας, ἐχ τῶν ὁλιχω- 
τέρων τὰς μεριχωτέρας, ἐχ τῶν ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας. εἰσὶν οὖν καὶ 
τῶν γενεσιουργῶν βίων ἔφοροι δαίμονες, οὗ τὰς ψυχὰς ἐπιτροπεύουσι τὰς 
χατὰ τούτους διαζώσας τοὺς βίους" καὶ εἰώϑασι τούτους ἀγγελιχοὺς χαλεῖν, 
ἀντιδιαστέλλοντες τοῖς πρὸ τούτων τοῖς ϑείοις δαίμοσιν, οἵτινες αὐτὰς τὰς 

ὑπάρξεις τῶν ψυχῶν συνδέουσι πρὸς τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν ϑεούς. εἰς οὖς μοι 
δοχεῖ χαὶ ὃ προφήτης ἀποβλέπων εἰπεῖν πρὸς τὰς ψυχάς" οὐχ ᾿ μᾶς δαίμων 
λήξεται, τὴν διαφορὰν τούτων τῶν γενεσιουργῶν χαὶ μοιραίων πρὸς τοὺς οὐ-- 
σιώδεις ἡμῶν ἐφόρους ἐνδειχνύμενος. ἐχεῖνοι γὰρ αὐτοὶ τῷ ὄντι λαγχάνουσι 
τὰς ψυχάς, πρὸ αὐτῶν διαιρεϑέντες περὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ τὰς ψυχὰς ἑαυτοῖς 
συνδιανείμαντες ἐπειδὴ κατ᾽ οὐσίαν αὐτῶν εἶσιν ἡγεμόνες. οἱ δὲ μοιραῖοι 
δηλονότι δαίμονες διά τινα βίον αὐτῶν ἄρχουσιν, οὗ ἣ αἵρεσις ἐπ᾽ αὐταῖς. 
ἐπ᾿ ἐχείνων μὲν οὖν ἤρχϑημεν, ἵνα ὑποστῶμεν, ἐπὶ τούτων δὲ εἰλόμεϑα τοιῶσδε 
ζῆν, ἵνα ἀρχϑῶμεν. καὶ γὰρ ἔοιχεν ἐκεῖνος μὲν ὃ δαίμων, ἅτε οὐσιώδης ὦν, 
ἄνωθεν ἡμᾶς οἷον ἐχ πρύμνης διοιχεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς οὐσίας ἡμῶν ἀρχόμενος" 
χαὶ δι᾿ ἐκεῖνον ἢ ψυχὴ καὶ πεσοῦσα ἀνιέναι πά[λιν] ...... ΝΞ ΞΕ 
ΝΞ .ΕΕ ἐν νον αὐτῆς θεὸν... ...ὐὐὐν ον νιν κεν εν νενννν ὃ 

τῆς ἐν .... «0. νιν εν νιν νιν κιεινν σεῶς ἔφορος ὑπάρχων τῆς 

πρὸς τὴν .......ὉῳὉ ὅσῳ δὴ οὖν ὃ δεσμὸς .........Ὁτὐνὐ νι ννννινιν 
. ὃ πρὸς τὰ ἄνω λέγω τοῦ πρὸς τὰ χάτω[, τοσούτῳ χαὶ ἢ] οὐσιώδης ἀρχὴ 

τῆς κατὰ σχέσιν [ἀρχῆς] καὶ ἐχεῖνος ὃ δαίμων τούτου διέστηχεν. [διὸ εἰ] χαὶ 
ἐχείνου λήξεις ἐσμέν, οὐχ ἔτι χαὶ οὗτος [ἡμᾶς λαγχάνει" πρὸ γὰρ τῆς αἱρέ-- 
σεως οὐκ ἐσμὲν ὑπ᾽ αὐτόν, ἑλόμενοι δὲ τὸν ἀρχόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ βίον χαὶ 
ἡμεῖς γηνόμεϑα τῶν ἀρχομένων, χαϑ᾽ ὃ τὴν ζωὴν ἐχείνην ζῶμεν. ὅτι δὲ ὃ 
δαίμων οὗτος ἐν λογικαῖς ὑπάρξεσιν οὐσίωται μειζόνως, εἴπερ χαὶ ἡμεῖς ὧν 

8 "ἀλλ᾽ οὐχ) ἄλλαι, οὐχ Η ἢ 9 ἐς τόνδε ΗΠ ἢ 11 παντὸς 5 »». ἢ 18 "ἐν Νόμοις) 
ΡΝ Ἡ ἢ 11 οἵ] οἱ ΗΕ ἢ 18 "τούτους)] τούτων ΠΩ ἡ 28 Ῥαὐτοὶ)] οὗτοι ΕΠ [| 25 μοί- 

ραιοι ΗἾ ἢ 80 "πάλιν πά... Η ἢ 384 "τοῦ] τοὺς 7 ἡ "τοσούτῳ καὶ ἡ] ........ Ἡ!ᾳ 
85 Ῥάργἧς) «........ Ἢ ἡ "διὸ εἰ) ....... Ἡ ἢ 806 "ἡμᾶς λαγχάνει] .......«χάνει ΤΙ { 
838 χαϑ'᾽ ὃ ζὕϑεη6 7) καϑ᾽ ὃν Ε΄ 
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ἐστι προστάτης, χαὶ ότι πολλῶν εἷς ἄρχει τῶν ὁμοειδῶς ζώντων, οὐδὲν οἶμαι 
δεῖν ὑπομιμνήσχειν. γελοῖον γὰρ εἰ, ὅταν ἀπολείπωμεν τὸν αὐτῷ προσήχοντα 
βίον, εὐθὺς ἄλλη ψυχὴ τὸν αὐτὸν αἱρεῖται βίον, ἢ ἐκεῖνος οὐδενός ἐστιν ἄρχων. 
τὸ μὲν γὰρ πλασματῶδες, τὸ δὲ τῆς δαιμονίας οὐσίας ἀνάξιον. δεῖ γὰρ αὐτοὺς 
ἄρχειν ἀεὶ ταύτην οὐσίαν ἔχοντας͵ δεῖ δὲ καὶ ψυχῶν ἡγουμένους πολλῷ μᾶλ- 
λον ἐν λογικῇ ζωῇ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν, χαὶ ταύτῃ τελείᾳ καὶ κατὰ νοῦν ἐνερ-- 
Ἰούσῃ, δι’ ἣν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἀνεγειρόμεϑα τε-- 
λείωσιν. καὶ γὰρ ἄρχει τῶν ἔνδον διαφερόντως, ὥσπερ ἣ τύχη τῶν ἔξω μᾶλλον. 
διὸ χαὶ αὐτὸς ἐν τῇ αἱρέσει τῆς ζωῆς ὑποτάττεσϑθαί φησιν "ἡμᾶς τῷ δαίμονι, 
τύχης δὲ οὐ πεποίηται μνήμην" ἄλλ᾽ ὅταν τὸν βίον ὅλον ἐπισχοπῶν ὁ πρῶτος 
χληρωϑείς, ὧν εἵλετο, τὰ ἑπόμενα τῷ τυραννιχῷ βίῳ ϑεωρῇ, τότε αὐτὸν 
[αἰτιᾶσϑαι δαίμονα] καὶ τύχην. ἐπεὶ [λαχόντα] παρακελεύεται τὸν πρῶτον 
αἱρεῖσϑαι βίον, τὴν ὑποδοχὴν τοῦ χλήρου δηλῶν διὰ τοῦ [πρῶϊ]τον λαχεῖν " 
διότι πάντες οἱ χλῆροι παρὰ τῆς Λαχέσεως ἐνδίδονται χαὶ τὸ λαχεῖν οὐχ ἄλλο 
τι σημαίνει ἢ τὸ χληρωϑῆναι. χαὶ δῆλον ὅτι κατὰ δίχην τῶν χλήρων διανε-- 
μομένων τὸ πρῶτον λαχεῖν ἐστι τὸ εὐμοιρότερον εἶναι περὶ τὸν χλῆρον, ἐξ 
ἀφϑόνων ποιούμενον τὴν αἵρεσιν. δέδειχται δὲ ἡμῖν, ὅτι τῶν συγχλήρων φυ- 
χῶν αἱ πρῶται χληρωϑεῖσαι τοὺς τῶν ἑξῆς περιέχουσι βίους μετὰ ἄλλων, καὶ 
αἱ δεύτεραι τούτων ἑξῆῇς᾽ ὥστε τὸ πρῶτόν ἐστι χληρωϑῆναι τὸ πλείστων βίων 
ἐν ἐξουσίᾳ γενέσϑαι αἱρέσεως. τοῦτον οὖν χελεύει καὶ αἰἱρεῖσϑαι πρῶτον. ὅτι 
δὲ τὸ πρῶτον ἐν τούτοις χαὶ δεύτερον εἰς τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν ἀποβλέποντα 
δεῖ νομίζειν ἀφορίζειν τὸν παρόντα λόγον, εἴπομεν ἤδη πρότερον. χαὶ γὰρ 
συγχλήρους ταύτας εἶναί φαμεν, ὅσαι χατὰ τὸ συνεχὲς τμῆμα τοῦ ζῳοφόρου 
ποιοῦνται τὰς αἱρέσεις" οἷον τοῦ μὲν πρώτου χλήρου δεκαμοιρίαν ἔχοντος εἰς 
αἵρεσιν τῶν ἐν ταῖς ἀνατολαῖς τῆς δεχαμοιρίας βίων, τοῦ δὲ δευτέρου πᾶσαν 
οὐχέτι τὴν δεχαμοιρίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἐλάττοσι ταύτης τὴν ἐξουσίαν ἔχοντος, τοῦ 
τρίτου δὲ ἔτι μᾶλλον ἐν ἐλάττοσι, καὶ ἀεὶ τοῦτο, μέχρις ἂν εἰς ἐλάχιστον 
πλῆϑος ἢ αἵρεσις καταλήξῃ τὸν αἱρούμενον ἀποστενώσασα. χαὶ οὐ δεῖ ϑαυ- 
μάζειν, πῶς δὴ τοῦτο δυνατὸν ἀποροῦντας " οὐ γὰρ δὴ λέγοντός τινος ἀκού-- 

ουσιν ἀπὸ τῶνδε χρῆναι τὸν βίον ὁλέσϑαι, οὐδ᾽ εἰ χαὶ λέγοι τις, πᾶσα ψυχὴ 
δύναται τὸ πᾶν δρᾶν, οἷόν ἐστι χαὶ ὅσων οἱἰστικχόν. τοῦτο μὲν γὰρ ταῖς ἔξω 
σωμάτων οὔσαις ψυχαῖς οὐχ ἀδύνατον τοσοῦτον ..... ...«..τὉὐν νος 
ενινονς͵ δύνασϑαι συννοεῖν τὴν οὐρανίαν φοράν ὅπου γε καὶ ἐνταῦϑά τινες ἄλλα 
μέν εἰσιν οἱ τυχόντες, ἔχουσι δὲ συστοίχως εἰς χατανόησιν τῶν ἐχ τῆς φορᾶς 

ἀποτελουμένων. οὐ μὴν οὐδὲ ἐχεῖνο ϑαυμαστόν, ἐκ τῶν ὅλων ἡμᾶς χινεῖσϑαι 
πρὸς τάδε μᾶλλον ἢ τάδε, πρὸς ἃ πεφύχαμεν ἢ ὧν ἐσμεν ἄξιοι, χαὶ τὰς φαν- 
τασίας ἡμῶν ἐρεϑίζεσϑαι πρὸς αἱρέσεις τῶνδε μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ἡμῖν οἰχειο-- 
τέρων. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς σώμασιν ὄντας ἡμᾶς ἀνατολαὶ πολλάκις ἀστέρων χαὶ 
σχηματισμοὶ χινοῦσι, καὶ προϑύμους ποιοῦσιν ἐνεργεῖν ἃ μὴ πρότερον, καὶ ἄλλα 

8 ἕξω ΕΠ 9. αὐτὸς) αὐτὰς Φ [|| 11 "τὰ] καὶ Φ ὀ 12" αἰτιᾶσθαι δαίμονα) 

ΗΝ Ἡ; ς΄. Ῥίαί. ». θ19ς οἐ ἡιΐγα ». 90, 22 ἠ λαχόντα] ........ ΗΠ ς΄. ῬΙαί. 
».θ1719 ἢ 13 "πρῶτον) ....τὸν Φ ἢ 29 δὴ ὕϑεπεογ) δὲ Η 38 ἤτινες ἄλλα μὲν] τινὲς, 

ἀλλὰ μὲν Η ἢ 84 "συστοίχως) συστοίχας Ι͂ ἢ 31 τῶν δὲ μᾶλλον Ζ΄ῖ 
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παρασχευάζουσιν εἰς Ὄχνον τῶνδε τῶν ἐνεργημάτων. εἰ δὲ χαὶ χατὰ συνήϑειάν 
εἰσιν ὡς τὰ πολλὰ τῶν προτέρων βίων αἱρέσεις, χαὶ τοῖς προμελετηϑεῖσιν ἐπι- 
τρέχομεν, αὐτόϑεν δήπου φανερόν, ὅτι καὶ τῶν ὅλων ταῖς ὡς εἰς μέρη ποιήσεσι 
διεγειρύντων χαὶ ἡμῶν ἤδη προχεχινημένων διὰ τὴν συνήϑειαν αἱ πρὸς τάδε 
γίγνονται ῥοπαὶ μᾶλλον ἢ τάδε τὰ οἰχεῖα χαὶ τῷ χινοῦντι, διότι τούτων οἱστι-- 
χὸν εἰς ἡμᾶς, καὶ τῷ χινουμένῳ, διότι τούτων ἐν ἔϑεσιν ἐγεγόνει πρότερον. 
Τί δὴ οὖν μετὰ τὴν αἵρεσιν τοῦ βίου φησὶν ὃ προφήτης, ᾧ συνέσται ἐξ 
ἀνάγκης; ἀναπόδραστος γὰρ μετὰ τὴν αἵρεσιν λοιπὸν ὁ βίος, καὶ δεῖ δια-- 
βιῶναι τὴν ψυχὴν ὃν εἵλετο βίον χαὶ τότε τὸ πᾶν χυροῖ τὴν αἵρεσιν, χαὶ ἡ 
ψυχὴ πᾶσα πρὸς ἕν εἶδος ῥέψασα ζωῆς συμπλέχει τὸ ἐπ᾿ αὐτῇ τῷ ἐχ τοῦ 
παντύς, οἷον μερικήν τινὰ πρότασιν καϑολιχῇ , καὶ συνάγει συμπέρασμα ἐξ 
ἀνάγκης ἑπόμενον τὸν τῇδε βίον χατὰ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν φοράν. ὡς εἰ λέγοι 
τοιόνδε .. ...««.τὐὐν νὸν ΞΕ ἐν νννιν ὃν δὲ ..Ὁνὐὐνν νιον 
ΝΠ .ΞᾳὌἘΕ τόνδε ἄρα τὸν βίον ........«.0τὐννννινν, τοῦτο χαὶ 
ὃ ἀποπληρωτὴς .. ...«...ττὐν νειν νων τὸ ὅλον τῆς ψυχῆς ὁμολο- 
γίαν ἀπαιτῶν ἐξ ἀνάγχης συνεῖναι τῷ αἱρεϑέντι βίῳ, ὁποῖος ἂν τυγχάνῃ ὃ 
βίος ὦν. εἰ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης, δῆλον διότι τὸ χῦρος ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ᾿Ανάγχης 
ἔχομεν μάλιστα. χαὶ γὰρ πᾶν τὸ ἀναγχαῖον παρ᾽ ἐκείνης ὑπάρχει τοῖς ἐγ-- 
χοσμίοις ϑεοῖς τε χαὶ τοῖς μετὰ ϑεούς᾽ ἀλλ᾽ ὕπου μὲν τὸ ἀναγχαῖον χαϑ᾽ 
ὕπαρξίν ἐστιν ἀναγκαῖον, ὡς ἐπὶ τῶν χρειττόνων ἡμῶν ἀεὶ ὡσαύτως χαϑ᾽ 
ἕνα λόγον ζώντων καὶ τάξιν μίαν, ὅπου δὲ χατὰ ἀχολουϑίαν, ὡς ἐφ᾽ ἡμῶν" 
τὸ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν ἄστατον ὃν ἔχει χατὰ τὸ ἀχόλουϑον ἀνάγχην, εἰ μὲν τάδε 
ἑλοίμεϑα, ταδὶ πάντως ἀχολουϑήσειν, εἰ δὲ τάδε, ταδί. χαϑάπερ χαὶ ἐνταῦϑα 
τόνδε γὰρ ὁλόμενοι τὸν βίον συνεσόμεϑα αὐτῷ ἐξ ἀνάγχης" ἁπλῶς δὲ οὐχ ἐξ 
ἀνάγχης᾽ ἐνεδέχετο γὰρ καὶ ἄλλον βίον ζῆν, ἀλλὰ πρὸ τῆς αἱρέσεως, μετὰ 
δὲ τὴν αἵρεσιν ἀδύνατον. χαὶ οὕτως ἔοιχε χαὶ πᾶν τὸ ἐνδεχόμενον εἰς ἀναγ-- 
χαίαν μεταπίπτειν δύναμιν διὰ τῆς ἀχολουϑίας, χαὶ τῶν ἐνδεχομένων ἀναγ-- 
καίως ἐνδεχομένοις ἄλλοις ἑπομένων. τὸ μὲν οὖν ἀναγκαῖον ἐν τοῖς βίοις ἡμῶν 

τοιόνδε χρὴ νοεῖν. ἐπειδὴ δὲ οἱ βίοι πολυειδεῖς ὄντας ἔννοιαν παρεῖχον, μή-- 
ποτε οὐ πᾶς βίος δεχτιχὸς ἀρετῆς, ἀλλ᾽ ὄντως ἠναγχασμένοις ἐοίχαμεν εἰς 
ἄλλους ἄλλοι, χαὶ τὸ εὖ ἡμῖν οὐχ ἀφ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο τὴν ἀνάγκην 
ἠρτημένην ἀλλαχόϑεν ἔχει χαὶ μεμοιραμένην ; ὅρα τί ποτέ φησιν αὐτὸς ὃ τὰς 
ἘΠ ΞΕ ον νει νν κν νιν εν κεν εν προφήτης " ἀρετὴ [δὲ ἀδέσποτον᾽ 
[ταύτην οὖν εἶναι] ἀδέσποτον ἐδίδαξεν: [ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων) πλέον 
χαὶ ἔλαττον [αὐτῆῇῆς ἕκαστος ἕξει" ἔστιν] οὖν ἢ πλέον ἢ ἔλασσον μετ-- 
ἔχειν [ἀρετῆς κατὰ] τὰ μέτρα τῆς περὶ αὐτὴν τιμῆς. ...... ος Ἀμέλιος 
οὐδέν φησι ϑαυμαστὸν ἀδέσποτον εἶναι τὴν ἀρετήν᾽ χαὶ γὰρ τὴν χαχίαν [εἶναι 

8 ἀναπόδραστος] ς΄. Τογρλυτγίιδ αρ. Βδίοδαδωηι οοἷ. 1Π|8, 89 ». 164, 1 Ἡγαολοηνεέδ 
10 Ἐσυμπλέχει τῷ ἐπ᾽ αὐτῇ τῶν ἐκ τοῦ παντός ΗΥ͂ ᾿ 17 διότι] δὴ ὅτι ὕύβομονῦ  χύρος ΠΕ 
20 ὡς αὕτως ΠΤ [ 29 "παρεῖχον] γὰρ εἶχον ΠΗ [|.330 ἠναναγχασμένοις Η 82 φωρρΐ. 
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ἀδέσπο]τον, εἴπερ χαὶ τὴν ἀρετήν " τῶν γὰρ ἐναντίων ἡ αὐτὴ προαίρεσις. ἡμεῖς 
δὲ φήσομεν ἀδέσποτον μὲν εἶναι χαὶ τὴν χαχίαν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἡμῖγ οὖσαν 
μόνον ἀδέσποτον δὲ τὴν ἀρετήν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ διότι 
τὴν ψυχὴν ἐλευϑέραν ἀποτελεῖ τῶν πιχροτάτων δεσποτῶν, οἷς ἣ δουλεύουσα 
τῶν ἀγαϑῶν στέρεται πάντων. δουλεύει γὰρ ϑυμοῖς, ἐπιϑυμίαις, φαντασίαις, 
αἰσϑήσεσι, δαίμοσιν ὑλαίοις, ἀνθρώποις τοῖς τῶν παϑῶν πορισταῖς. ὧν ἀρετὴ 
πέφυχεν ἐλευϑεροῦν. χαὶ ἀδέσποτον οὖν μόνην αὐτὴν ὅσιον χαλεῖν, ἀλλ᾽ οὐ 
τὴν καχίαν τὴν δουλοπρεπῇ καὶ δούλην ποιοῦσαν τὴν ψυχήν. ὡς οὖν οἱ ϑεοὶ 
πάντων δεσπόζοντές εἰσιν ἀδέσποτοι, οὕτω χαὶ ἥ ἀρετὴ δεσπόζουσα, ὧν δεῖ 
δεσπόζειν, ἀδέσποτός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐχόντων τὴν χαχίαν. εἰ δὲ δὴ ταύτην. 
ἢ ἀρετὴ χόχτηται τὴν δύναμιν, [χαὶ] οὐ μόνον ἐστὶν ἀδέσποτον, ἀλλὰ χαὶ μό-- 
νον τῶν ἐν ἡμῖν δεσποτιχὸν δεῖ νομίζειν, χαὶ πάντα βίον αὐτῆς πλέον ἢ ἔλασσον 
μετέχειν. μὴ γὰρ οὐδὲ δυνατὸν ἢ βίον ἕνα πάσης ἀρετῆς ἄμοιρον γενέσϑαι, 
χαὶ τοὐναντίον πάσης ἀρετῆς μέτοχον. ἀλλ᾽ ὃ μέν τις μᾶλλον Ὁ δὲ ἧττον 
ἀρετῆς μέτοχός ἐστιν, ἥχιστα δὲ ἢ μάλιστα ἀδύνατον. αὐτὸς γοῦν ἐστιν ὁ 
λέγων ἐν Φαίδρῳ φρόνησιν ἡμῖν τελέαν [ζῶσιν οὐδέποτ᾽. ἂν] παραγενέσϑαι 
διὰ τὰς μυρίας [ἐπιϑυμίας χαὶ] ἀσχολίας, ἃς τὸ σῶμα παρέχει ταῖς ψυ- 
χαῖς καὶ ἢ ἐξημμένη γένεσις ἡμῶν. εἰ δὲ διὰ τὴν τοῦ ἀλλοτρίου προσϑήχην 
χωλυόμεϑα τελέαν ἔχειν τὴν οἰχείαν ἀρετήν, ἀνάγχη καὶ διὰ τὴν οἰχείαν ἡμῶν 
οὐσίαν νοερὰν οὖσαν μηδέποτε παντελῇ τὴν καχίαν ἡμᾶς ὑπομένειν ἀλλοτρίαν 
οὖσαν" φύσει γὰρ ἢ ψυχὴ πρὸς τἀγαθὸν φχείωται μᾶλλον ἢ τὸ ἐναντίον“ χαὶ 
τάχα ἂν εἰ παντελῆ χαχίαν ἔσχεν, ἐφϑάρη ἄν, εἴπερ τὸ χαχὸν ἑχάστου φϑαρ- 
τικόν᾽ νῦν δὲ διαστρέφονται μὲν αὐτῆς οἱ χύχλοι, φησὶν ὁ Τίμαιος [(ρ. 862), 
οὐ μέντοι παντελῶς ὥστε οὐδ᾽ ἢ χαχία παντελής. εἰ δὲ ταῦτα δέδειχται, 
πᾶς βίος ἀρετῆς δύναται μετέχειν χαϑ᾽ ὅσον ἕχαστος αὐτὴν νομίζει τίμιον, καὶ 
οὐχ ἀπεστερήμεϑα τοῦ μετέχειν ἀρετῆς διὰ τὴν ἐν τοῖς βίοις μετὰ τὰς αἱρέσεις 
ἀνάγκην. Τέλος τοίνυν ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς εἰρημένοις ἐπήνεγχεν ὃ λόγος αἰτία 
ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος σαφέστατα διαμαρτυρόμενος, ὡς ἄρα τῶν ἀπο- 
βαινόντων καχῶν οὐ ϑεὸν αἰτιᾶσθαι προσῆχεν, ἀλλ᾽ ἡμᾶς αὐτούς. Ὁ μὲν γὰρ 
χυρίους ἡμᾶς κατέστησεν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων αἱρέσεων, ἡμεῖς δὲ μὴ κχρί-- 
νοντες ἀφ᾽ ὧν δεῖ τὰς αἱρέσεις ἐπιτρέχομεν ταῖς χείροσιν ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων. 
ἐνταῦϑα δὴ χαὶ μάλιστα διωρίσϑαι προσήχει, τίνα τὰ χριτήρια τῶν πραγμά- 
τῶν τῶν τε ἀγαϑῶν καὶ τῶν καχῶν, χαὶ τίνα τὰ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑὰ καὶ τίνα 
τὰ ὄντως χαχά, καὶ τίνα ἀδιάφορα μὲν ἀγαϑὰ δὲ φανταζόμενα τοῖς πολλοῖς. 
χριτήρια μὲν γὰρ ἄπταιστα λόγος καὶ νοῦς, ἑπταισμένα δὲ φαντασία χαὶ αἴ- 
σϑησις᾽ χαὶ ὃ μὲν ἐχείνοις χρώμενος γιγνώσχει τὸ ὄν, καὶ το[ύτου οὐδέποτε 
προχρίνει!) τὸ μὴ ὄν, ὁ δὲ τούτοις [χρώμενος καταψη]φίζεται μὲν τῶν ὄντων 
ὡς μὴ ὄντων, ἀποδέχεται δὲ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα. τὰ γὰρ οἰχεῖα προσ- 
τίϑησιν ἑκάτερα, χυριώτερα δὲ τὰ ἀυλότερα τῶν ἐνυλοτέρων εἰς χρίσιν, 

1 "προσαίρεσις Η 2. ἀδέσπο | μὲν (δ) Η ἢ 11 καὶ δοοίωδὲ 16 ἐν Φαίδρῳ) 
ἡηηιο Φαίδανι [». 060 ὁ4.}] ἢ "τελέαν ............ παραγενέσθαι διὰ τὰς μυρίας .........ὁὶν 
ἀσχολίας ΗἾΊ 2423 "διατρέφονται ἢ 25 αὐτὴν ὕύοοπον (ς΄. ». 18, 8)} αὐτῇ Τ 
82 Ῥπροσήχειν ΤΙ͂ Π[ 368. "καὶ το,......ὁοονονννονν τὸ μὴ ὄν" ὁ δὲ τούτοις .......0.00ννόνονν 
φίζεται μὲν ΤΙ 
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χαὶ τὰ ἑαυτὰ καὶ τὰ ἕτερα γιγνώσχοντα τῶν μήτε ἑαυτὰ μήτε ϑάτερα διε-- 
Ἰνωχότων. νοῦς μὲν οὖν καὶ λόγος οἷδε καὶ ἑαυτὸν χαὶ φαντασίαν καὶ αἴ-- 
σϑησιν, φαντασία δὲ ἄρα καὶ αἴσϑησις οὔτε ἑαυτὰς γιγνώσχειν οὔτε νοῦν καὶ 
λόγον πέφυχεν. πάλιν ἀληϑινὰ μὲν ἀγαθά, δι᾽ ὧν ψυχὴ τελειοῦται χαὶ ζῇ 
κατὰ φύσιν, χαχὰ δὲ ὄντως, δι᾿ ὧν δαυτήν τε εἰς τὸ ἔσχατον ἄγει χαὶ τὰ 
ἑαυτῆς ἀδιάφορα δὲ ὅσα μηδέτερα τούτων ὄντα τῶν ἀγαθῶν ἕνεχα ζητεῖν 
εἰώϑαμεν. ὅταν τοίνυν ἀντὲ μὲν νοῦ ψυχὴ φαντασίαν ἐφέλχηται πρὸς τὰς αἱ- 
ρέσεις τῶν βίων, ἀντὶ δὲ λόγου τὴν αἴσϑησιν, τὰ μὲν ἀναγχαῖα τίμια νομί- 
ζουσα, τὰ δὲ ἀληϑινῶς ἀγαϑὰ παρορῶσα περιπετὴς γίγνεται τοῖς ὄντως χαχοῖς᾿ 
χαὶ οὕτω δὴ τὰς ἑαυτῆς ὀφείλει χρίσεις αἰτιᾶσϑαι τῶν μοχϑηρῶν αἱρέσεων, 
μὴ ζητοῦσα τοὺς βίους ἐν οἷς τὸ ἀγαϑὸν παρόν, ἀλλ᾽ ἐν οἷς τὰ ἀδιάφορα, 
πλοῦτοι καὶ δυνάμεις καὶ σώματα ῥωμαλέα, μηδὲ φεύγουσα τοὺς ἔχοντας ἑπο-- 
μένην τὴν χείρονα ζωήν, ἀλλὰ τοὺς πενίας φέροντας ἢ ἀσϑενείας σωμάτων ἢ 
ἀτιμίας. οὐχοῦν ἑαυτὴν αἰτιᾶσϑαι προσήχει τὴν ψυχήν, ὡς μὴ χρησαμένην 
οἷς ἔχει χριτηρίοις ἀψεύστοις, ἀλλὰ τοῖς μοχϑηροῖς χανόσι τῶν ἀγαϑῶν 
χαὶ τῶν ἐναντίων, χαίτοι ϑεόϑεν λαβοῦσα τὰ ὄντως “ἀριτήρια τῶν ὄντων 
χαὶ ἐν τούτοις μὲν ἔχουσα τὸ εἶναι, τοῖς δὲ χείροσιν ὡς ὑπηρετοῦσιν ἐν οἷς 
δεῖ χρωμένη. ΝΕ ΞΕ ΝΞ ΞΕ ἮΝ 
ΝΞ ΞΕ . ἀλλ᾽ ἑαυ... ..τνὐνν νιν νν ον ον καὶ εἴποι 

ϑεοῦ λέγοντος .......{- ὌΠ Ξ Ε Ε τῶν χριτηρίων ἐν σοὶ ΝΞ. ᾳΕΕ 
ον νιον ἐν σοὶ παντελῶς ἀτιμαά[σασα].......... οος μετὰ σὲ τὴν πᾶσαν 
3 .«“ ἢ 3 ’ ) 4 3 9 

ἀπονέμεις μοῖραν, [χαὶ ἀἸποτυφλώσασα δι ἐχείνων τὰ ἐν σοὶ χατ οὐσίαν 
ἐνόντα. ταῦτα γὰρ ἐναργέστατα ϑεὸν μὲν ἐξαιρεῖ πάσης αἰτίας χαχῶν, ἐπ᾽ 
αὐτὴν δὲ ἀναφέρει τὴν ψυχὴν ὧν ἁμαρτάνει τὴν αἰτίαν, μὴ χρωμένην τοῖς 
οἴχοϑεν χριτηρίοις, ἀλλὰ τοῖς σωματιχοῖς ἀντὶ τῶν ψυχιχῶν καὶ τοῖς ἐνύλοις 
2 - ) ἢ - 7 Δ 2 ή 

ἀντὶ τῶν ἀύλων, ὧν αἱ γνώσεις ἐσχιαγραφημέναι καὶ ἄλλων ἀντιλαμβανόμεναι 
τοιούτων καὶ εἴδωλα γιγνώσχουσαι τῶν ἀγαϑῶν ἀντὶ τῶν ἀληϑινῶν. οὔτ᾽ οὖν 

, ἤ ΨΥ ᾿ ’ 4 Υ̓͂ Α σ -ν Υ͂ 

τὴν Λάχεσιν οὔτε τὴν μοιραίαν τάξιν οὔτε ϑεὸν ὅλως αἰτιατέον ὧν αἱρούμεϑα 
μοχϑηρῶς ἔξεστι γὰρ καὶ ἐν ταῖς αἱρέσεσι τοὺς ἀμείνους ἀντὲ τῶν χειρόνων, 
ς - ..4 ς “ ν 2) 0 “ ὡς ἐγχωρεῖ, βίους ἐχλέγεσθαι, καὶ εἴ τῳ ὃ χλῇρος ἔσχατος εἴη, χαὶ δι᾿ ἡντινά 
ποτε αἰτίαν τοῖς χείροσιν ἐνισχύμενον μὴ ἀμελεῖν ἀρετῆς εἴπερ ἀδέσποτος ἢ 
ἀρετή, καὶ ἐν οὐδενὶ τῶν βίων ἀποχέχλειται τὸ ὁπωσοῦν τιμᾶν ἀρετὴν χαὶ 
πλέον αὐτὴν τιμῶντας πλείονος αὐτῆς μεταλαγχάνειν. 

Τοσαῦτα τὴν πρώτην ἐχρησμῴδησε ταῖς ψυχαῖς ὃ προφήτης, οὔπω διανείμας 
αὐταῖς τοὺς χλήρους. τὰ δὲ δὴ τοῖς λόγοις ἑπόμενα ἔργα ϑεωρήσωμεν, ὅσα προσ-- 
τίϑησιν ἅμα λέγων ταῦτα διὰ τῶν ἐφεξῆς ταῦτ᾽ εἰπόντα ῥῖψαι ἐπὶ πάν- 

Δ ᾽ --ΟΡ Ἁ “ 7 ς -- 

τας τοὺς χλήρους ἕως τοῦ πολὺ πλείω τῶν παρόντων [Ρ. 6179]. Ὁμοῦ 
μὲν τοῖς λόγοις ἀποδίδωσι τὴν τῶν χλήρων διανομήν, εἰς ἐναργῇ δήλωσιν τοῦ καὶ 
τὰς γοήσεις τῶν κρειττόνων ἡμῶν ποιήσεις τινὰς εἶναι, καὶ οὔτε ποίησιν 
παρ᾽ ἐχείνοις ἄνευ νοήσεως ὑπάρχειν (φύσεως γὰρ τοῦτο ἴδιον), οὔτε νόησιν 

8 "ἑαυτὰ ΠΗ ἢ 11 παρὸν ὕὕδεηεγ) πασῶν ΠΥ ᾿Ξ 14 οὔχουν ΠΩ || 21 ἀτιμά[σασα)] δωρ-- 

»ἰδυΐ || 22 "μοῖραν .... ποτυφλώσασα ΠΗ [Ϊ 28 "ἐξαίρει ΦΙ || 2θ καὶ ἄλλων] καλῶν ὕὕδοηον ἢ} 
80 ὡς ἐγχωρεῖ ἀοίοπάα »μέο; ἐγχωρεῖ υαγέαηι ἰδοίέοηδηι δαηιχμθ υϑγίογθηι ᾿γῸ ἔξεστι (ο. 29, 
ἀφποϑδοῖέ ἴδομεν ἃ 38 "τιμῶντες ΠΗ |ἰ 36 ῥίψαι ᾿ 35 "δήλωσιν)] δείχνυσιν ΗΠ 
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ἄνευ ποιήσεως (ψυχῆς γὰρ εἶναι τοῦτο μερικῆς) ἅμα οὖν νοῶν καὶ ἃ νοεῖ 
ποιῶν, εἰχότως λέγων ῥδιπτεῖ τοὺς χλήρους. ὑπολέίπονται γοῦν ἔτι τινὲς τῶν 
προφητιχῶν λόγων ἢ. ἢ δὲ ῥῖψις τῶν χλήρων τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιφορῶν 
καὶ τῶν χινουσῶν ταύτας αἰτιῶν διὰ μέσου τοῦ προφήτου χαϑήχουσαν εἰς τὰς 
ψυχὰς αὐτῶν διανομὴν παρίστησιν᾽ ἅμα δὲ δηλοῖ χαὶ ὅτι περιείχοντο μὲν 
ἑνιαίως ἐν ἐχείνῳ, διεσπείροντο δὲ ἐν τοῖς ὑποδεχομένοις, ἄλλης ψυχῆς ἄλλον 
χλῆρον λαγχανούσης. χαὶ γὰρ τὰ ἅμα ῥιπτούμενα πρόεισιν οὕτως εἰς πλῆϑος 
ἀφ᾽ ἑνὸς τοῦ ῥίψαντος" ἕχαστος γοῦν λαμβάνει τοῦτο, ὡς φησίν, Ὁ παρ᾽ αὑτὸν 
ἔπεσεν. καὶ δύξειε μὲν ἂν αἰτιᾶσϑαι τὴν τύχην ὁ μῦϑος τῆς τοιαύτης πτώσεως 
ἔστι δὲ κατὰ δίχην ἡ παρ᾽ ἕχαστον τοῦ προσήχοντος αὐτῷ χλήρου πτῶσις" 
πῶς γὰρ οὐ μέλλει κατὰ δίχην εἶναι χαὶ οὐχ ἀλόγως γίνεσϑαι, κατὰ νοῦν γινο-- 
μένη τοῦ τε προφήτου χαὶ τῆς Λαχέσεῳως; χαὶ ὁ μὲν προφήτης ἐνεργεῖ χινῶν 
τὰς ψυχὰς εἰς τὴν τῶν χλήρων ὑποδοχὴν χαὶ τῶν βίων τὴν ἐχλογήν, ἐχεῖναι δὲ 
χινοῦνται ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ χατὰ τὸν λόγον χαὶ κατὰ τὴν φαντασίαν εἰς ἄμφω 
ταῦτα. οὐδὲ γὰρ ἄλλως ἐνεργοῦσιν εἰς ἡμᾶς οἱ χρείττους ἡμῶν ἢ ἔνδοϑεν, 
ἅτε προηγούμενοι τῆς οὐσίας ἡμῶν’ τῇ δ᾽ ἂρ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆχε ϑεά [Π. 
Α 55], καὶ φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων [0ἅ.τ: 
188] οὐ δι᾿ ἀχοῆς οὖν εἰσδέχονται τοὺς λόγους οὐδὲ χατ᾽ αἴσϑησιν τοὺς 
χλήρους, ἀλλ᾽ ἀνεγειρόμεναε πρὸς τὰ οἰκεῖα ἕχασταε εἴδη, διὰ τῶν προφητικῶν 
ἐνεργειῶν τῶν τε γνωστικῶν, ὧν οἱ λόγοι εἰκόνες, καὶ τῶν χινητικῶν, ὧν αἱ 
δίψεις. “Ἑχάστου τοίνυν τὸν προσήχοντα λαβόντος χλῆρον (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 
τὸν παρ᾽ αὑτὸν πεσόντα ἀνελέσϑαι, τῆς τοπιχῆῇς σχέσεως τὴν χατ᾽ ἀξίαν καὶ 
ὀφειλομένην ἐνδειξαμένης σύνταξιν χαὶ τὴν τοῦ δεδομένου πρὸς τὸν δεξάμενον 
οἰχείωσιν) μόνος οὐ συγχωρεῖται λαβεῖν ὁ τούτων ἄγγελος οὐ γὰρ ἤλλαττε 
τὸν παρόντα βίον οὐδ᾽ εἰς ἄλλην ἔμελλεν εἰσδύεσϑαι γένεσιν’ ὥστε ἤνυεν ἔτι 
τὸν αὐτὸν χλῆρον. χαὶ γὰρ τὸ τούτων αὐτὸν τῶν ϑεαμάτων τυχεῖν μέρος ἦν 
ἐχείνου τοῦ χλήρου, χαὶ περιείχετο ἐν αὐτῷ (τὸ) τοιόνδε τρόπον χωρισϑέντα 
σώματος αὐτόπτην γενέσϑαι τῶν ἐν Ἅιδου πραγμάτων. Εἰ δὲ ὃ ἀνελόμενος πᾶς 
εὐθὺς γιγνώσχει πόστος ἔλαχεν, τί ἄλλο διὰ τούτου παρίστησιν ἢ ὅτι πᾶσα 
ψυχὴ βλέπουσα εἰς τὸ πᾶν, ὅϑεν αὐτῇ χαὶ ὁ χλῆρος ἀποδίδοται, γιγνώσχει 
πόσων τε βίων ἐστὶ χυρία καὶ ποίαν ἔχει πρὸς τὰς συγχλήρους τάξιν, οἷον 
γράμματα ὁρῶσα ἐν τῇ περιφορᾷ γεγραμμένα ταῦτα, ὅσα ἑχάστῃ προτείνεται; 
χαὶ Ὁ πολλάχις εἴπομεν, οὐ χρὴ ϑαυμάζειν, εἰ πρὸ τῶν σωμάτων αἱ ψυχαὶ 
πολλὰ χαϑορῶσι τῶν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων, ὅσα μὴ δύνανται χαϑορᾶν τὸν 
παχὺν τοῦτον περιτειχισάμεναι δεσμόν χαὶ γὰρ ἢ ἐχ τῆς γενέσεως λήϑη δεινή, 

ἢ σχόλ. διὸ μετὰ τὴν ῥῖψιν ἐρεῖ ὡς ἂν μείζονα τῶν λόγων τὴν ῥῖψιν ποιούμενος. 

1 ἄνευ) εἶναι Ε΄ [|[|{Ἡ"ᾶμα οὖν] ἵνα οὖν (ον. οὐ ἢ ΗἾ || νοῶν] νοῶν χαπ» ὧν ΠΗ »γ. ἢ 
Ἀγοεῖν ΤΙ |Ϊ 2 ῥιπτεὶ 4 ἢ 8. ῥίψις ΤΠ δὲ δὲο τη δοῃᾳ. οσοπδίαπίενῦ ἃ "τὴν ἡ Η {4 αἱ- 

τίων ΗΠ |] 6. "διεπείροντο ΕἸ || 8 ὁσπαρ᾽ αὐτὸν ἔπεσεν (ἔπεσεὶν »γ».) ΤΙ 9. τύχην] ψυχὴν 
Ἡ νυ. ἢ 16 τῇ δ᾽ ἀρ) τῷ γὰρ 1... 6. 1 17 φᾶρος μέν μοι Οἀ. 1. ο. (ς7. ». 90, 32)) φάρος 
μὲν οἱ 5 μέγα) φρεσὶ Οὐ. ἱ. ο. οοὐά. ρίεγίψιε ἢ 120 "εϊχότες ΗΠ |Ϊὀ 22 αὐτὸν Η 
23 σύνταξιν] τάξιν πιαϊεξ ἴύδοπον (εὖ. υ. 31) || τὸν Τ᾿ οὶ 2] τὸ ΗΙ || 24 ἤλαττε ΖΙ ||. 26 αὐ- 

τὸν Π1»».}] αὐτῶν ΤΙ οοΥὟ. ᾿Ἡ 21 "ἐν ἑαυτῷ Π7 {|τὸ οὐδιάΐ {85 παχῦν Η͂ ἢ περιτει- 

χησάμεναι Η͂ ! 
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καὶ τὸ νέφος τὸ ἐπιπροσθοῦν ἐχ τῆς σωματιχῆς παχύτητος ἀφόρητον. τοῦτο 
μὲν τοίνυν ὑπεμνήσϑη πλεονάκις. 

Μετὰ δὲ τοῦτο, φησίν, βίων παραδείγματα εἰς τὸ πρόσϑεν 
σφῶν ἔϑηχε πολὺ πλείω τῶν παρόντων [Ρ. 6185) ὡς τῶν χλήρων ἴσων 
ὄντων τοῖς παροῦσιν πλείω εἰσὶ τὰ παραδείγματα τῶν βίων, ἵρα ἔκ πλει-- 
όγων ἑκάστοις ἢ αἵρεσις ἢ. καὶ γὰρ ὃ τελευταῖος οὕτως εὑρήσει βίους πλείους 
ἑνός, ἀφ᾽ ὧν ποιήσεται τὴν ἐχλογήν. εἰ γὰρ εἶεν αἱ αἱρούμεναι ψυχαὶ ὀχτὼ 
αἱ σύγχληροι χαὶ οἱ βίοι τοσοῦτοι, τῇ μὲν πρώτῃ ἀπὸ τῶν ὀχτὼ ἣ αἵρεσις, 
τῇ δευτέρᾳ δέ, εἰ τύχοι, ἀπὸ τῶν ἑπτά, χαὶ τῇ τρίτῃ ἀπὸ τῶν ὅξ, τῇ δὲ 
τετάρτῃ ἀπὸ τῶν πέντε, καὶ τῇ πέμπτῃ ἀπὸ τῶν τεττάρων, καὶ τῇ ἔχτῃ ἀπὸ τῶν 
τριῶν, καὶ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ των δύο" λοιπὴ δὲ ἢ ὀγδόη αἵρεσιν οὐχ ἕξει, ἑνὸς 
ὑπολειφϑέντος μόνου, τῆς δὲ αἱρέσεως ἐχ πλειόνων ἢ ἑνὸς οὔσης. καὶ γὰρ εἰ 
λέγει [Ρ. 6205], ὅτι ἣ τελευταία ψυχὴ τὸν ἡμελημένον ὑπὸ τῶν ἄλλων εἶλετο 
βίον, οὐχ ὅτι μόνος ἦν, τοῦτο ἔοιχε λέγειν, ἀλλ᾽ ὅτι μόνος ὑπὸ πάντων ἠμάλη-- 
μένος " διὸ καὶ ἐπήγαγεν, ὅτι καὶ εἰ πρώτη ἔλαχε, τοῦτον ἂν εἵλετο, χαὶ ταῦτα 
πολλῶν αὐτῇ προταϑέντων. Εἰ δὲ ἐπὶ γῆν προτίϑησι ταῦτα καὶ ἔμπροσθεν σφῶν, 
Ἰνῶσίν τε ἔχουσι τῶν βίων εἰκότως, ἵνα χαὶ ὅλωνται ἀφ᾽ ὧν γιγνώσχουσι͵ 
χαὶ οἱ βίοι πάντως εἰς γένεσιν ἄγουσιν. ὡς γὰρ ἤδη τῶν ψυχῶν κάτω βλεπου- 
σῶν οὕτως εἶπε χαὶ εἰς γῆν καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν ταῦτα τίϑεσθαι. ταύταις 
γοῦν πρόσω μὲν ἣ γένεσις, ὄπισθεν δὲ τὰ ϑεῖα΄ χαὶ γὰρ ταῦτα μὲν ἀπολιμ- 
πάνουσιν, ὁρμῶσι δὲ εἰς τὴν γένεσιν. Δεῖ δὲ χαὶ τοῖς ῥήμασιν ἐπισημαίνεσθαι 
τοῖς μυϑιχοῖς, ῥῖψιν μὲν λέγουσιν ἐπὶ τῶν κλήρων, ϑέσιν δὲ ἐπὶ τῶν βίων (ἢ 
μὲν γὰρ δηλοῖ τὴν ἐξ ὁλιχωτέρων αἰτίων καὶ ὑψηλοτέρων διανομήν, ἢ δὲ τὴν 
ἐχ μεριχωτέρων καὶ χαμαιζηλοτέρων), καὶ ταῦτα πρὸς τὰς ψυχὰς ἀνα- 
φέρειν. ἔστι γὰρ κλῆρος ἐκ τῆς περιφορᾶς τοὐρανοῦ, καὶ ἐκ τῆς τῶν 
ψυχῶν αἱρέσεως .. .....«.«.Ὁ.ὦ οστόν, ὅτι τὸ παράδειγμα ἐκεῖ τῶν βίων 
εἴωθεν τάττειν, καὶ τοῦτο εἰχότως᾽ τῶν γὰρ ἐμφανῶν οἱ ἀφανεῖς ἀρχέτυποί 
εἰσι᾿ χλήρου δὲ ἐμφανὴς οὐχ ἔστιν ἀποτύ[πωσις}᾿ οὐδὲ γὰρ δυνατόν, εἴπερ 
πλειόνων ἐστὲ βίων περιληπτιχός᾽ μετὰ τοὺς χλήρους γοῦν ἴσους ὄντας τοῖς 
λαγχάνουσι τὰ παραδείγματα τῶν βίων ὄντα πολὺ πλείω τῶν παρόντων. Ὅτι 
δὲ ὃ βίος οὐ μόνον τὸ εἶδος ἔχει τῆς ζωῆς, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἀχόλουθα ἑχάστων 
παρὰ τοῦ παντὸς ἀπονεμόμενα, πολλάχις ἤδη προείπομεν. χαὶ τούτῳ διαφέ- 
ρουσιν οἱ βίοι τῶν ἐν Φαίδρῳ [Ρ. 24845] βίων, ἐχείνων ζῴων ἰδέας ἐχόντων. 
ἀλλὰ χαὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς εἰς τὴν παλινῳδίαν διήλθομεν. 

Εἶναι δὲ παντοδαπά" ζῴων τὰ γὰρ πάντων βίους καὶ δὴ καὶ 
ἀνθρωπίνους ἕως τοῦ τὰ δὲ χαὶ μεσοῦν τούτων [Ρ. 6185}]. Τὰς πολυ-- 
ειἰδεῖς τῶν βίων ἐξαλλαγὰς διὰ τούτων, ὁποῖαί τινες, ὃ μῦϑος ἐμφανίζων χαὶ ἅμα 

2 "ὑπέμνησϑαι Η ρ»γ»., ὑπέμνησται Η οοΥὟ. ἃ 4 σφῶν ΡΙαΐ.) ἐφ᾽ ὧν ΠΗ ἢ πλείω 
ῬΙαΐί.) πλέω ΗΗ || ὅ Ἐπειροῦσιν ΠΙ || 8 "τοσοῦτο Η ἢ 15 "τοῦτον) τοῦτο Ε΄ || 16 "προσ- 

τίθησι ΗΠ [|| σφῶν (ς΄. υ. 4))] ἐφ᾽ ὧν ΗΠ ὀ 1[9.ταύτα Η͂ ἡ 25 χλήρῳ ἐὴ τῆς ΕΗ »γ. 
26 διερρὶ. ζεγα [οἱ βίοι γίγνονται. Εἰ δέ τῳ δοχεῖ ϑαυμα]στόν, ὅτι χτλ, Νιὲδὲ 7ζογία ροδέ τοὺ- 
ρανοῦ υ. 2 ποπηοἶΐα ἐπέεγοϊά!δδο δίαίοαηάμηι ἃ 28 "ἀποτύ.... Ε΄ 29 "γοῦν)] ὃ οὖν 5 

84 εἰς τὴν παλινῳδίαν) ἑ. 6. αὦ Ῥλαοάν. ». 2438 ὁδᾳαᾳφ. ἢ 86 ἀνθρωπίνους) τοὺς ἀνθρωπίνους 
᾿ ἅπαντας ἢ ϊαΐ. 

ν: 

ΓΝ ὅ 

20 



1 

1 

2 

2 

σι 

0 

ὅ 

Θ 

οι 

90 

3 σι 

ΕΙΣ ΤΗ͂Ν ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ ΠΛΑΤΩΝῸΣ 91 

δηλῶν, ὅτι τοῖς εἴδεσιν ἐν τούτοις τῶν ζῴων χαὶ τὰ ἐχ τοῦ παντὸς ἐπιχλωϑόμενα 
συμπέπλεχται, τοὺς μὲν εἶναί φησιν ἐν τοῖς παραδείγμασιν ἐχείνοις τοῖς εἰς γῆν 
τεϑεῖσιν ἔμπροσθεν τῶν χληρωσαμένων ζῴων πάντων βίους τῶν ἄλλων, τοὺς δὲ 
ἀγϑρωπίνους. καὶ τοῦτο μὲν εἰς δήλωσιν τῶν χατ᾽ εἶδος διεστώτων ᾿ λοιπὸν δὲ 
τὰς ἄλλας προστίϑησι διαφοράς, οἷον τυραννίδων ἢ διὰ βίου σωζομένων ἢ 
μεταξὺ διαχοπτομένων κατὰ διαφόρους περιπετείας, χαὶ εὐδοχίμων ἄλλων βίων, 
ἐν εὐγενεί[αις] ... . «0. εν εν νειν νννν εν κεν νννννον 

ΝΞ ΞΕ ται χαὶ τοῖς ἄλλοις... .....«Ὁὐν νον ἐχείνους εἰς αἵρεσιν βίους 
ΝΕ εἰπόντος τοῦ προφήτου τὰ προειρημένα ῥήματα ὁμοίως ὡς 
ταῖς ἀνθρωπίναις ψυχαῖς οὕτω καὶ ταῖς τῶν ἄλλων ζῴων’ ἢ ὅτε μόνως οἱ λόγοι. 
πρὸς τὰς ἀνθρωπίνας ψυχάς, καὶ τὰ παραδείγματα τῶν βίων πρόχειται ταύταις, 
ἔνεισι δὲ ἐν τούτοις ἀνθρώπινοί τε βίοι τῶν λογικῶν ψυχῶν καὶ ζῳώδεις εἰς 
ἐχεῖνα τὰ ζῷα μεϑισταμένων, καὶ ὁμοίως εἰς πάντα καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων. ὅτι 
μὲν οὖν χαὶ ἐκ τῶν ἀλόγων εἰσὶ τῶν ψυχῶν μετατάξεις εἰς ἄλογα, τῶν ἀγρίων 
εἰς τὰ ἥμερα καὶ τῶν ἡμέρων εἰς τὰ ἀγριώτερα, καὶ ἐχ λογικῶν εἰς ἄλογα χαὶ 
ἐξ ἀλόγων εἰς λογικά, χαϑάπερ καὶ ἐκ λογιχῶν εἰς λογιχά, τετραχῶς πλεχό-- 
μενα, μιχρὸν ὕστερον αὐτοῦ λέγοντος ἀχουσόμεϑα σαφῶς. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑές, 
χἀνταῦϑα τούς τε τῶν πάντων βίους ζῴων κχαὶ τοὺς ἀνθρωπίνους λέγεσϑαι 
φήσομεν ἀντιδιεσταλμένως" ὡς τῶν τε ἀλόγων κατ᾽ εἴδη διαφέροντα παρὰ τοῦ 
παντὸς ὑφισταμένων καὶ τῶν ἀνθρώπων χαϑ᾽ ἕτερα, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ἐν 
ταῖς χοσμιχαῖς περιφοραῖς περιεχομένων, χαὶ τοῦ προφήτου προτιϑέντος ἐχά-- 
τερα, διότι χαὶ ψυχαῖς ἀνθρωπίναις ἐστὶν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων εἰς τοὺς ἐχεί-- 
νων βίους μετάστασις" χαὶ τούτων οὖν παραδείγματα προχεῖσϑαι ταῖς ἡμετέ- 
ρᾶϊις μόναις ψυχαῖς, αἷς καὶ ἔμπροσθεν διελέγετο χαὶ ὧν προὐχαλεῖτο τὰς 
αἱρέσεις. ὥστε πρόχεινται μὲν ἀλόγων βίοι χαὶ λογιχῶν, ἀλλ᾽ ἕνεχα τῆς τῶν 
λογικῶν αἱρέσεως, ἢ ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων βίων χαλουμένων τὰς αἱρέσεις ἢ 
ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζῴων. τὸν μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀλόγοις δυνατὸν ἐνεῖναι, αἱρέσεις 
δὲ ἀδύνατον᾽ εἴπερ ἢ αἵρεσις ἐπίχρισίς ἐστι πλειόνων εἰς ἑνὸς ἐχλογήν. εἰ 
δὲ χαὶ τὸν Τίμαιον συμπαραλάβοι τις διὰ μόνης τῆς λογικῆς ψυχῆς καὶ 
τοῖς ἀλόγοις πᾶσι διδόντα τὴν ψύχωσιν, ἔτι μᾶλλον ἂν πεισθείη πάντα τὰ 
παραδείγματα καὶ ἀλόγων καὶ λογικῶν ψυχαῖς προχεῖσϑαι λογικαῖς, ἢ λογικῶς 
ζησομέναις χαὶ σωσούσαις τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀλογωθησομέναις καὶ ἐχπεσουμέναις 
εἴς τι τῶν χειρόνων ζῴων. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν διαίτης ἔτυχεν ἀρχούσης πρὸς τὸ 
παρόν εἰ δὲ δὴ καί φησι ψυχῆς δὲ τάξιν μὴ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγ- 
χαίως ἔχειν ἄλλον ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσϑαι [(Ρ. θ18)}], 

2 "τοὺς μὲν] τοῦ μὲν ΗΠ || 6 ἄλλων] 69. ἀνδρῶν » (Ραί. ». 6181 δοχίμων ἀνδρῶν 
βίου) ὀ Ο7 διρρὶ. ζεγα ἐν εὐγενεί[αις ἣ ἐν εἴδεσιν ἢ ἐν ἀγωνίαις ἣ ἐν εὐμαϑίαις, καὶ 
ἀδοκίμων χατὰ ταὐτά ..... (ς7. Ῥίαΐ, 1. δ. οἑ ». θ184) || 8. ὁ4. διερρί. ὕεγα [ἄρ᾽ οὖν δηλοῖ 
(υ6] λεχτέον), ὅτι τὰ τῶν βίων παραδείγματα πρόχει)ται καὶ τοῖς ἄλλοις [ζῴοις πᾶσιν, ὥστε 
χαὶ αὐτὰ] ἐκείνους εἰς αἵρεσιν βίους [λαμβάνειν, ἅτε δὴ) εἰπόντος χτλ. Π 21 Ῥξἕτερα)] ἑτέραν 
Ἢ ἃ 21 χαλουμένων] ἰόσ. ποιουμένων 9 || 28 τὸν σογγωρίερηι, δρμὸς ρ»γοροπῖξ ἴύδομον {} 
Ἀξνεῖναι)] ἐχεῖναι Η ῃ| 80 Τίμαιον] εὐ, Τί. ». 41.ἃ. Ῥργοοΐια ἵὼ Τῶη. ». 8095, 812: 4ᾳ. ἢ} 
838 σωζούσαις ΗΠ, οοΥἹ. ἴὕϑοηον || 8ὅ μὴ] οὐκ ίαί. || 30 ἀλλοίαν ]αΐ.) ἀλλοίαν τε Η͂ 
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φανερὸν οἶμαι καὶ διὰ τούτων ἐστίν, ὡς ἄρα περὶ τὴς ἡμετέρας ἐστὶ ψυχῆς ὃ 
λόγος ὡς χατὰ τὰς δαυτῆς αἱρέσεις μεταταττομένης εἰς βίους ἄλλους χαὶ ἄλλους, 
ἀνθρωπίνους ἢ ἀλόγους, βελτίους ἢ χείρονας. ποῦ γὰρ αἵρεσις ἐν τοῖς ἀπρο-- 
αιρέτως ζῶσι, ποῦ δὲ προαίρεσις ἐν τοῖς ὀρέξεσιν ἀλόγοις χρωμένοις; Σκχοπεῖν 
δὲ χρὴ καὶ ὅπως τάξιν ἐν ταῖς προαιρετιχῶς ζώσαις οὐχ εἶπε μὴ εἶναι (χαὶ 
γὰρ ἔστι κατ᾽ οὐσίαν αὐτὰς διορίζουσα τάξις, ἣν ἢ δημιουργία πάσαις ἐνέ-- 
ϑηχεν), ἀλλ᾽ ἐνεῖναι, τὴν ἀπὸ τῆς προαιρέσεως τάξιν ἐνδειχνύμενος μὴ οὖσαν 
ὡρισμένην. τὸ γὰρ (μὴ) ἐνεῖναι τὴν ἔξωϑεν ἐφήχουσαν δηλοῖ τάξιν καὶ ἐπισυμ-- 
βαίνουσαν ἐχ τῆς προβολῆς τῶν τοιῶνδε τῆς ζωῆς εἰδῶν, ἃ ὃ παρὼν χαραχτηρίζει 
βίος. χίωλ]ύει γὰρ οὐδὲν τὴν [βελτίονα ψυχὴν] τὸν χείρονα βίον προχειρίσασϑαι, 
χαὶ [κατὰ ταὐτὸ τὴν] χείρονα χρεῖττον εἶδος ζωῆς ..... ...... προστήσα- 
σϑαι. τὸν μὲν οὖν βίον [πάντως ἀναγκαῖον ἕπε]σϑαι ταῖς αἱρέσεσι " τὰ δὲ ἄλλα 
πάντα ἴδιττά ἐστιν, ὅσα μετὰ τὰς αἱρέσεις ἐχ τοῦ παντὸς διανέμεται ταῖς 
ὁλομέναις, μεμῖχϑαι τὰ μὲν πλούτοις καὶ πενίαις, ἅ ἐστι τῶν ἐκτός ̓  τὰ δὲ νό-- 
σοῖς χαὶ ὑγείαις, ἅ ἐστι τῶν δευτέρων μετὰ τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ χαὶ καχά᾽ τὰ δέ 
φησι χαὶ μεσοῦν τούτων [Ρ. 618}], ἃ δὴ καὶ εἶναι πάντων ἀσφαλέστατα. 
τῶν γὰρ ἄλλων αἱ μὲν ὑπερβολαὶ χαυνοῦσιν, αἱ δὲ ἔνδειαι ταπεινοῦσι, τὸ δὲ ἐν 
ἐχείνοις μέτριον καὶ ταῖς ἀρεταῖς μετριότησιν οὔσαις ἐναρμονίως σύνεστι, καὶ γίνε- 
ται ἡμῶν ὃ βίος ἅπας κατὰ πάντα μέτριος τὰ ψυχιχά, τὰ σωματικά, τὰ ἐχτός. 
διὰ μὲν οὖν πλούτου καὶ πενίας ἐδήλωσε πάντα ὁπόσα σώματος ἐχτός, τιμὰς 

ἀτιμίας, δυνάμεις ἀδυναμίας, ἀρχὰς ἰδιωτείας ̓  διὰ δὲ ὑγείας χαὶ νόσου πάντα 
τὰ σώματος, ἰσχὺς ἀσθενείας, χάλλη αἰσχρότητας, εὐαισϑησίας δυσαισϑησίας ̓  
ὧν ἑχάστων τὸ μέσον οἰχεῖόν ἐστι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ προσήγορον. ἐν οὖν 
ταῖς αἱρέσεσι μαχρῷ ἄμεινον τὰς μετριότητας ἐν τούτοις πᾶσι διώχειν, τῶν 

ἀχροτήτων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς χαχίαν παραβαλλουσῶν τὰς ψυχάς. εἴρηται 
δὲ τὸ αἴτιον, χαὶ ὅτι ταῖς τε ψυχαῖς μέσην λαχούσαις οὐσίαν συμφυὲς τὸ τῆς 
ἀρετῆς εἶδος ἐν μεσότητι ϑεωρούμενον καὶ τῇ ἀρετῇ τὸ τῶν ὀργάνων αὐτῆς 
μέτριον ὑπάρχον συγγενές. ταῦτα μὲν οὖν μυριόλεχτα. Τὰ δὲ ἑπόμενα τούτοις 
[Ἔνϑα δὴ ὡς ἔοιχεν, ὦ φίλε Γλαύχων, ὃ πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπῳ 
ἕως τοῦ οὕτω γὰρ] εὐδαιμονέστατος γί[γνεται ἄνθρωπος [Ρ. 618" 
-619"] μυϑικοῖς πλάσμασιν ἠἡϑικὰ παραγγέλματα μιγνύμενα σαφεστάτως 
δείκνυσιν, Ὁποῖόν ἐστι τὸ εἶδος τῶν Πλατωνιχῶν μύϑων, καὶ ὅτι πολιτικόν τε 
χαὶ παιδευτιχόν. καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς προχειμένοις εἴρηται μέν, ὅτι τοῖς εἴδεσι 
τῆς ζωῆς παντοδαποῖς οὖσι μίγνυται τά τε σωματιχὰ χαὶ ὅσα ἐχτὸς ἀγαθά τε 

χαὶ καχὰ καὶ ὅσα μέσα τούτων χαὶ τὴν ἀπέραντον ποιχιλίαν παρέχεται τῶν 
βίων᾽ τούτοις δὲ ἑπομένως ἄρα παρακελεύεται μάλιστα σχοπεῖν, πῶς ἂν ἕκαστος 
"ἡμῶν ἀξιόχρεως γένοιτο χριτής, ἢ μαϑὼν παρ᾽ οὗ δυνατὸν μαϑεῖν ἢ εὑρών 

ὅ ταῖς] τοῖς Η ἢ 8 μὴ αὐαϊαϊξ ἴδομεν 10 8δῳ. ἔχι ὑει γὰρ οὐδὲ τὴν .-.......ὕ.. τὸν 
χείρονα βίον προχειρίσασϑαι καὶ .............. . χείρονα Η ἢ 12 "βίον ......«νονννννονον σϑαι Η͂ ἢ 
18 διττά ἐστιν ἀοίοπάα (κπὲδὶ ζογίο οογγίσαδ διττά τιν) οἱαξξ Τύϑοπεν [ διαιρέσεις Τ, ΘΟΥ͂Τ. 
ὕσεπον ᾿ἱ »οδέ παντὸς δραίέμηι ὃ---ὦ έξεγαγωηι ταϊέφμογαί Ἡ »γν. ἃ 15 ὑγείαις Ῥϊαί. 

». θ180 ῃ 10 μεσοῦν Ζ)αί.) μέσον Η ἢ 22 ἰσχὺς Η ἢ 24 "μετριοτάτας Η ἢ 29 ᾳ. Ῥία- 
ἑοηΐοα δωυρρίουϊ ἴῃ ἰασμηα 18,5 σογδσι ἃ 80 γίγνεται ἄνθρωπος ῬΙαξ.) γί......ννοννννονννον 
Ἡ ἢ 836 ἕκαστον ΠΗ { 81 γένηται Η, οοΥὟ. ἴὕσοοπεν ἢ "παρ᾽ οὗ) παρὰ τοῦ Η͂ 
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(διτταὶ γὰρ αἱ εἰς ἐπιστήμην δδοί, μάϑησις καὶ εὕρεσις, ὡς χαὶ ὃ ἐν Ἀλχι- 
βίαδῃ Σωκράτης ἐδίδαξε)͵ τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων βίων, μὴ εἰς τὰ ἔξω 
βλέπων χαὶ παραγόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ καταπληττόμενος, ἐὰν πλοῦτοι καὶ τιμαὶ 
διαφέρουσαι προτείνωνται χαὶ δυνάμεις χαὶ ἀρχαὶ πόλεων χαὶ ἐθνῶν, χαὶ εὐ- 

δ γένειαι χαὶ σωμάτων ῥῶμαι χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, δι’ ὧν αἱ πολλαὶ φυχαὶ 
πάντως ἁλισχόμεναι πάντα τὰ ἄλλα παρορῶσι. σχοπεῖν γὰρ δεῖν μὴ τὰς τού-- 
τῶν πλεονεξίας χαὶ τὰς τῶν ἐναντίων ἐλαττώσεις, ἃς δὴ διαδιδράσχουσιν ἅπαν- 
τὸς ὡς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ Ὁ τι χαὶ ἀλλήλοις ταῦτα μιγνύμενα χαὶ μετὰ τῶν ἕξεων 
τῶν ψυχιχῶν ἀποτελεῖ λέγω δὲ μετ᾽ ἀλλήλων μέν, οἷον χάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ, 

10 Ψυχικαῖς δὲ ἕξεσιν, ἀρετῇ ταῦτα καὶ μοχϑηρίᾳ. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ...... 
ΝΕ ΈΕΕΕ εν ννι.νς πολλάχις βίος. ...ὉὉὉνν νος 

ΝΕ μένου διὰ πενίαν... .....Ὁὐὐν νιν νειν ν νιν νιν νων τὸς 
διὰ πλοῦτον. καὶ πανταχοῦ .. .....««.νος ἀλλοίων οὐσῶν ἀλλοῖα φαί- 
νεται" μετὰ μὲν φιλομαϑείας χαὶ ἀγχινοίας ἕχαστα τούτων ἐστὶν σφαλερά, 

ι6 μετὰ δὲ δυσμαϑείας ἧττον. τοιαῦτα μὲν οὖν ἐστι χαὶ ὅσα τοιαῦτα φύσει περὶ 
ψυχήν (γινόμεθα γὰρ εὐμαϑεῖς φύσει καὶ δυσμαϑεῖς) " ἐπαχολουϑεῖ δὲ ἡμῖν 
ἔξωϑεν πάντα ὅσα προείπομεν ἢ σωμάτων ἢ τῶν ἐχτὸς πλεονεχτήματα ἢ ἐλατ- 
τώματα. δεῖν οὖν ἐπειδὴ τὸ χρώμενόν ἐστι ψυχή, τὰ δὲ ἄλλα ὄργανα ταύτης, 
εἰς τὴν ταύτης ἀποβλέπειν φύσιν, χαὶ εἰδότα αὐτήν, ὧν μὲν ἄρξαι δύναται, 

20 ταῦτα αἱρεῖσθαι συμμεμιγμένα τῷ εἴδει τῆς ζωῆς, ὧν δὲ οὐχ ἔχει τὴν χρη- 
σομένην ξξιν, ταῦτα μὴ ἐπιδιώχειν, ἀλλὰ χαίρειν ἐᾶν, ἀεὶ τὸ πρόσφορον ὄρ-- 
Ἴανον τὴ ἑαυτοῦ δυνάμει ζητοῦντα χαὶ ἐχλεγόμενον, μὴ πρὸς τὸ πλέον βλέ-- 
ποντα τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἑαυτῷ σύμμετρον. τίς οὖν ἢ ἀρίστη δόξα β 
περὶ τούτων, ἣν ἀξιοῖ μένειν ἐν ἡμῖν ἀσάλευτον καὶ ὡς εἶπεν ἀδαμαντίνην καὶ εἰς 

25 Ἅιδου πορευϑεῖσιν [Ρ. 619"]; ὅτι τὸ μέσον ἐστὶν ἀσφαλέστερον ἐν ἅπασι τοῖς ἐχτός, 
ὑγείας νόσου, ῥώμης ἀσθενείας, χάλλους αἴσχους, πλούτου πενίας, δυνάμεως 
ἀδυναμίας, τιμῆς ἀτιμίας. χαὶ πρὸς τοῦτο ποιεῖσθαι τὴν ἐχλογὴν τῶν βίων 
ἀνέχπληχτον ὑπὸ τῶν τυραννίδων, ἀνάλωτον ὑπὸ τῶν φαινομένων ἀγαϑῶν, 
ἀχείρωτον ὑπὸ τῶν σωματιχῶν ὄντα δυνάμεων, τὰς ὑπερβολὰς ἐχτρεπόμενον 

380 πανταχοῦ χαὶ τὰς ἐνδείας “ χαὶ τέλος... . .......{0Ὁτὐὐν νιν νιν κννννιν 
ΟΕ ΣΕ τὴν περὶ. .....τὐὐν νειν ἐν νον μένου τελείωσιν" αἱ γὰρ 
ΝΕ ΕΕΕ ον νων ξίαι γίνονται μὲν αἴ........{νν νιν νιν νιν νιν 
ΝΞ χαχά, πολλάχις δὲ... .«.Ὁτν ον νιν εινν μείζονα τῶν ποιήσεων. 
πολλοὶ γὰρ τῶν τυράννων ἀνεσταυρώϑησαν, οἱ δὲ εἰς πτωχείαν ἤλασαν, οἱ δὲ 

, Ἁ Ἁ - ’ Ἃ ὔ 

86 εἰς φυγὴν διὰ βίου παντὸς κατέστησαν πολλοὶ δὲ χαὶ τῶν πλούτοις ἢ κάλλεσι 
χρησαμένων χαχῶς εἰς παντοίας ἐχπεπτώχασι συμφοράς πολλοὺς δὲ καὶ πενίαι 
χαὶ αἴσχη σωμάτων ἀγεννῆ καὶ ταπεινὰ χαὶ δουλοπρεπῇ φρονεῖν ἠνάγχασαν, 
χαὶ ἐμπόδια τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελείας τισὶ χαὶ ταῦτα γεγένηται᾽ καὶ μεσταὶ τού-- 
τῶν αἱ ἱστορίαι τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν νέων χαὶ χαϑ᾽ ἡμᾶς. δεῖν οὖν τὰ 

40 ἑκατέρωσε ὑπερβάλλοντα φεύγειν, εἴς τε τὰ χείρονα δοχοῦντα εἶναι χαὶ τὰ 

1 ἐν ᾿Αλχιβιάδῃ) “«ἰοδ. 1 ». 106 δῳφ. ς΄. ΤῬγοοίια ἐπ «Αἰοίδ. 1 ». 286 Οὐ. ἢ 6 ἀλι- 
σχόμεναι Η ᾿[ἠ8 "δ τι καὶ ἀλλήλοις) ὅτι καὶ ἄλλοις ἦν ΠΗ; ς΄. Ῥίαϊ. ». θ182ι || ἕξεων 
Ἢ κ 19 "εϊδότας Η ἃ 31 μένου] νόμου Η »γν. ἃ 36 "πενίαν Π 
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ἀμείνονα φαινόμενα τοῖς πολλοῖς. Καὶ προσέϑηχεν᾽ οὕτω γὰρ εὐδαιμονέ- 
στατος ἄνθρωπος γίνεται" γινόμενος μὲν γὰρ πᾶσι χρήσεται δεόντως χαὶ 
ταῖς ὑπερβολαῖς χαὶ ταῖς ἐνδείαις. πάντα γὰρ ὕργανα τῆς ἀρετῆς, χαϑ᾽ ἣν ὃ 
εὐδαίμων ἐστὶν εὐδαίμων͵ καὶ πάντα ἀδιάφορα πρὸς ἐχείνην. ἵνα δὲ εὐδαίμων 
Ἱένηται, τῶν μέσων, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν ἄχρων δεήσεται᾿" τὰ γὰρ ἄχρα πρὸς τὴν 
χτῆσιν τῆς ἀρετῆς ἐμπόδια, τὰ μὲν βαπτίζοντα τὴν Ψυχὴν καὶ χαταχλύζοντα, 
τὰ δὲ ἀγεννῆ ποιοῦντα χαὶ ἀνελεύϑερον. 

Καὶ δὴ καὶ τότε ὃ ἐχεῖϑεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν μὲν προ- 
φήτην οὕτως εἰπεῖν ἕως τοῦ μήτε ὁ τελευτῶν ἀϑυμείτω [ρ. 619). 
Τὴν μὲν αἰτίαν, δι᾿ ἣν τοὺς τοῦ προφήτου λόγους μεταξὺ διέτεμεν, ἔχ τε ὧν 
πρότερον εἴπομεν δεῖ λαμβάνειν (τοῖς γὰρ λόγοις αὐτὸν τὰ ἔργα σύνδρομα παρ-- 
ἐχόμενον ἐπιδεῖξαι προθυμούμενος, ἅμα λέγοντα καὶ ῥιπτοῦντα τοὺς κλήρους 
χαὶ τὰ παραδείγματα προτιϑέντα τῶν βίων ἀπομιμούμενος, αὐτὸς δὲ παρὰ 
μέρος ἑκάτερον διδάσκων εἰχότως τοῖς ἔργοις [ἐγχατα]τάττει [μὲν] μεταξὺ 
τοὺς λόγους)  χκαὶ δὴ χαὶ νῦν τρόπον ἕτερον ῥητέον, ὅτι ταῖς μεριχαῖς ψυχαῖς 
οἰχεία πώς ἐστιν ἢ τῶν λόγων διαίρεσις, οὐ δυναμέναις πᾶσαν ὁμοῦ τὴν τῶν 
χρειττόνγων νόησιν ὑποδέξασϑαι, μεριζούσαις δὲ τὸ ἐχείνης ἡνωμένον καὶ δια-- 
χοπτούσαις τὸ συνεχὲς ταῖς αὐτῆς μέσαις παρεμφαινομέναις ἐνεργείαις. ἃ δὴ 
χαὶ ὁ Πλάτων ἀποτυπούμενος τοὺς ἠϑιχοὺς κανόνας παρεμβέβληχεν τοῖς τοῦ 
προφήτου λόγοις οἱ δὲ ἠϑιχοὶ χανόνες ψυχῆς ἦσαν ἐπιστρεφούσης εἰς δαυτὴν 
χαὶ ἑαυτὴν ἀσφαλεστέραν περὶ τὰς αἱρέσεις ποιούσης “ ταῖς δ᾽ οὖν ἐπι- 
στάσεσι ταύταις τὴν συνέχειαν τῆς ἀπὸ τῶν χρειττόνων ἐνεργείας εἰς ἑαυτὴν 
διατέμνειν εἴωϑεν καὶ τοῦτο μιμεῖται τῶν προφητιχῶν ῥημάτων ἢ διαίρεσις. 
εἰ δὲ συνάψαις τῷ τέλει τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων ταυτὶ τὰ νυνὶ λεγόμενα, 
μάλιστα ϑεάσῃ τὸ συνεχὲς τῶν λόγων" αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος" 
καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι σὺν νῷ ἑλομένῳ συντόνως ζῶντι χεῖται 
βίος ἀγαπητός, οὐ καχός [ρΡ. 6175. 619})]. εἰ γὰρ αἴτιαι τῶν ἀμεινόνων 
χαὶ χειρόνων αἱ αἱρέσεις βίων, δυνατὸν χαὶ τὸν ἔσχατον ἐπιόντα πρὸς τὴν 
αἵρεσιν, σὺν νῷ ποιησάμενον τὴν αἵρεσιν ἐχ τῶν παρόντων τὸν ἀμείνω προ-- 
ελέσϑαι βίον᾽ τῷ δὲ ἑλομένῳ σὺν νῷ ζωὴ προστεϑεῖσα σύντονος ποιεῖ τὸν βίον 
ἀγαπητόν, οὐ καχόν᾽ οὐδὲ γὰρ πάντως ἀγαϑόν, εἰ μὴ εἶχεν ὃ χλῇρος τοιοῦτον 

χαὶ αἷρε . ..«.«.νὐν ως ΝΕ εν μᾶλλον συντελοῦν... .... 
ΝΠ ΈΕΕ [προστε]ϑέντος βίου συντόνου" τὸ .. .....«Ὁνὐν ον νων 
ἀντιλαβέσθαι τοῦ ἀμείνονος... ....... εον ἐν αὐτῷ ἀγαϑόν - προστίϑησι δὲ 
ἐν ννννινν, καὶ τῷ μὴ ἄχρῳ πάμπολυ πρὸς τὴν... .. ρετὴν δδόν. καὶ 
ἔοικε χαὶ τούτων τὸ μὲν εἰς τὴν χρίσιν ἀναφέρεσϑαι τῆς ψυχῆς, ἣ ἐχλογὴ τοῦ τῶν 
προτεινομένων ἀμείνονος βίου, τὸ δὲ εἰς τὴν τῆς ζωῆῇς ῥώμην, ἢ σύντονος ἀντί- 
ληψις τοῦ ἐχλεγέντος. ἐξ ἀμφοτέρων δὲ ἐπιτήδειοι γινόμεϑα πρὸς τὸ τυχεῖν 
μείζονος ἐκ τοῦ παντὸς εὐμοιρίας. ὁ γὰρ τοῖς δοϑεῖσι χρησάμενος ὀρθῶς προ-- 

8 δὴ] δὴ οὖν ίαί. 1] ἤγγελε Η || 11 φ΄, ». 18, 86 δηφ. ἰ 14 "ἔργοις .....«τάττει 
Ἢ ἢ υὲν δεοἰωδὶ 16 πῶς Ζ || 18 Ῥξαυτῆς Η |ὶ 384 προστεϑέντος ζύβοηον (ς΄ υ. 30) 
νον ϑέντος Ἡ 86 φωρρὶ. τὴν [εἰς ἀ]ρετὴν ὁδόν 7 || 51 τούτῳ Η »ν. || 88 ἢ] ἢ 5 
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χαλεῖται μειζόνων ἀγαθῶν εἰς ἑαυτὸν παρουσίαν' ὥσπερ τὴν ἁμαρτητιχὴν 
χρῆσιν τῶν ἐχ τοῦ παντὸς ἀγαθῶν φαμεν ἐν πολλαῖς δή τισιν ἑξῆς περιόδοις 
στερίσχειν ἡμᾶς τῆς ἐχεῖθεν εὐμοιρίας, ἀναξίους ὀφϑέντας ὧν ἐτύχομεν ἔμ- 
προσϑεν. Τί δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις φησὶν ὃ προφήτης, τέλος ἐπάγων ἅπασι τοῖς 
ἑαυτοῦ λόγοις οὖς ἐξέφηνε ταῖς ψυχαῖς; μήτε ὃ ἄρχων αἱρέσεώς τινος, 
φησίν, ἀμελείτω, μήτε ὁ τελευτῶν ἀϑυμείτω [ρ. 619} ϑείως, ὡς 
ἐμοὶ δοχεῖ, διὰ τούτων τῶν παραγγελμάτων ἐνδειξάμενος, ὡς ἄρα τὸ πᾶν ἐπὶ 
ταῖς ψυχαῖς ἐστι, καὶ τὴν εὐμοιρίαν Ἢ αἵρεσις ἀφανίζει χαὶ τὴν δυσμοιρίαν 
ἐπανορθοῖ. τὸν μὲν γὰρ ἄρχοντα τῆς αἱρέσεως ἐχεῖνον λέγει τὸν πρῶτον αἵ-- 
ρούμενον χαὶ χληρωϑέντα πρῶτον, ὃς διὰ μοχϑηρὰν αἵρεσιν ϑρηνήσει μιχρὸν 
ὕστερον ἑαυτόν, τὸν δὲ τελευτῶντα τοῦτον ἐκεῖνο» εἶναί φησιν, ὃς τῷ φρο- 
ψήσεως περὶ τὴν αἵρεσιν .........«.«0.ὖὉ ταῦτα ἔσχατος ἐπὶ τὴν αἵρεσιν 
ΝΠ ΈΈΕΕΕΕ μίξει χάλλιον᾽ ἐχ τῶν ἰόντων" .......«Ὁὐν νος 
εννν ἑλόμενος βίον, οὔτε... ...-ὉὉὐὐνὐν νιν εν νενινν κεν ὡς ἔσχατον ἐὰν 
ἔχῃ καὶ... ....τὐὐν νον τοῖς δοθεῖσι μετὰ νοῦ χρώμενον... ........- 
ἐν νων τον διὰ τὴν εὐμοιρίαν ῥᾳθυμεῖν. ἢ γὰρ ῥᾳθυμία πολλοῖς ἀφανῇ ποιεῖ 
τὰ ἐχ τῆς εὐμοιρίας ἀγαϑὰ διὰ μοχϑηρὰν τῶν ἐχ τοῦ παντὸς ὑπαρξάντων χρῆ-- 
σιν. ταῦτ᾽ οὖν σφραγίδια ἐπέϑηχεν ἱχανὰ μὲν ὄντα τοὺς ἀξίους ἐπιστρέψαι πρὸς 
τὴν μετὰ χρίσεως ὀρϑῆς αἵρεσιν, τοῖς δὲ ἀναξίοις ἱχανώτερα μείζονα ποιῆσαι 
τὴν συμφορᾶν᾽ οἵ γε καὶ τοῦ προφήτου λέγοντος ἀπερισχέπτως πεποίηνται τὴν 
αἵρεσιν. μάλιστα μὲν οὖν καὶ ὃ ἐν τῷ παντὶ προφήτης ἐστὶ τῶν τοιῶνδε λόγων 
δημηγόρος᾽ ἔστι δὲ καὶ ἐν ἑχάστῃ ψυχῇ προφήτης τις ταῦτα βοῶν καὶ δια-- 
μαρτυρόμενος χατ᾽ οὐσίαν, ὥσπερ καὶ δίχη χαὶ νόμος. ἀλλ᾽ ἢ μὲν καὶ πεί- 
ϑεται τῷ ἐν αὐτῇ προφήτῃ καὶ γίνεται ἐπιστατιχωτέρα περὶ τὴν ἐχλογήν, ἢ 
δὲ ἀπειϑήσασα μιχρὸν ὕστερον μεταμελείας ἀναπίμπλαται καὶ καχῶν, ἐπιδρα-- 
μοῦσα διὰ πάϑος τούτοις ὧν ὃ ἐν αὐτῇ προφήτης ἀνέστελλεν. 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐϑὺς ἐπιόντα 

τὴν μεγίστην τυραννίδα ἑλέσθαι μέχρι τοῦ ἔϑει ἄνευ φιλοσο-- 
φίας ἀρετῆς μετειληφότα [Ρ. 6195)5]. Τοὺς μὲν λόγους τοῦ προφήτου 
δι᾿ αὐτῶν ἐπιδείχνυσι τῶν ἔργων ἐναργεστάτους ὄντας ἔχ τε τῶν ἀπερισχέπτως 
ἐπιτρεχόντων ταῖς αἱρέσεσι διὰ τὰς προφαινομένας δυνάμεις καὶ ........ 
κρίσιν καὶ λογισμόν, ἀκριβῆ μὲν ......ὉὉννὐν νιν νων ἐφ᾽ οἷς εἵλοντο 
βίοις: πολλάκις ...... «τ νν εν ει κινεν τοῦ μύϑου σχηνὴ τοῖς .. 
ΝΕ ΕΕΕΕ εἰπόντος τὸν ἐκ τοῦ πρώτου ὌΝ ἐλϑόντα 
τῇ αἱρέσει τοιούτοις σφάλμασι... .. .... καὶ ἐπεισαγαγόντος τραγιχὰ 
πάϑη τῇ ἐπιστάσει καὶ ϑρήνους καὶ χοπετοὺς οἰμωζούσης τὰ αἱρεϑέντα τῆς 
ψυχῆς καὶ πρὸ τῶν ἐκβάσεων ἀναχλαομένης καὶ οὐχ ἐχούσης ἀναδῦναι τὰ 
αἱρεϑέντα " προείρηται γὰρ τὴν ἑλομένην ἐξ ἀνάγχης τῷ βίῳ συνέσεσϑαι, καὶ 
τοῦ παντὸς ἀπαιτοῦντος χαὶ τοῦ δαίμονος ἀποπληροῦντος τὴν αἵρεσιν. τὰ μὲν 

5 τινος οπι. Ῥίαί. ἢ 1 "ἐνδεξάμενος Π || 8. εὐμοιρίαν ὕὕδϑομαγ) εὐσέβειαν Η (ς7. 
ο. 1θ6:85ᾳ) |πὺ11 φρονήσεως] φεργήσεως ἢ Ηἶ »γ. ἃ 11 δωρρὶ. ζεγ6 ὃς τῷ φρονήσεως περὶ 
τὴν αἵρεσιν [τυχεῖν κατορϑοῖ, καὶ] ταῦτα ἔσχατος ἐπὶ τὴν αἵρεσιν [ἐλϑών), ς΄. Ῥίαί. ». θ20ς 
12 ἐπὶ] περὶ ἐπ πηι. (ΟΥ̓. Ἡοϊοίοπέμα ἃ 128. ἔϑει ἄνευ φιλοσοφίας ͵αέ.)] ϑείαν εὐθὺ φιλο- 
σοφίαν ΠΗ ἢ 88 τοὺς μύϑους Ἡ »γ. 
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οὖν αἴτια τῆς τοιαύτης τραγῳδίας εἶναί φησιν ἀφροσύνην καὶ λαιμαργίαν, ὧν 
ἢ μέν ἐστι τῆς γνωστικῆς δυνάμεως τύφλωσις, ἣ δὲ τῆς ὀρέξεως ἀπέραντος 
ἔχτασις" τῆς μὲν ἐπιτρεχούσης τῇ φαινομένῃ δυνάμει, τῆς δὲ οὐχ ἐώσης ἰδεῖν 
τὰ ἑπόμενα τῷ αἱρεϑέντι βίῳ δράματα. τὰ μὲν οὖν αἴτια ταῦτα“ μετὰ δὲ τὴν 
ἐπίσχεψιν τοῦ βίου τὰ ἑπόμενα τίνα ἐστί; μεταμέλεια δεινὴ καὶ αἰτίασις οὐχ 
ἑαυτοῦ (δέον γὰρ ἦν ἑαυτὸν χαταμέμφεσθαι τῆς τε ἀφροσύνης καὶ τῆς λαι- 
μαργίας), ἀλλὰ τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος χαὶ πάντων μᾶλλον. ἐπεὶ γὰρ ὃ 
μὲν δαίμων ἐπιστατεῖ τοῖς ἔνδον ἡμῶν χινήμασιν, ἢ δὲ τύχη τὰ ἑπόμενα τού-- 
τοις ἀποπληροῖ χατὰ χαιρόν, τούτους αἰτιᾶται τῆς χατὰ τὸν βίον ὅλον ἀτοπίας, 
οὐχ ἑαυτόν, καίτοι τῆς μὲν αἱρέσεως ἐπ᾽ αὐτῷ χειμένης, τούτοιν δὲ τοῦ 
μὲν ἀποπληροῦντος τὴν τῆς ψυχῆς ὁμολογίαν πρὸς τὸ πᾶν, τῆς δὲ ἀνάπαλιν 
ἀποπληρούσης τὴν τοῦ παντὸς πρὸς τὴν ψυχήν. ἣ μὲν γὰρ ζή....... 
ΝΕ ΕΕΕΕΕΕ πρὸς τὸ πᾶν... ......Ὁνὐν νιν νννν 
ΝΞ τοιάδε πάντως ΄᾿...... «τον νον νννον 

. ἐφέστηχεν ἀπαιτῶν... ..... «Ὁ ν νον ενν͵ ἀποδώσουσα τούτοις... .. 
ΝΕ ΕΕΕ τὸν σύνδεσμον ἡμῶν πρὸς τὸ πᾶν συνέχ .... καὶ 
τοῦ παντὸς πρὸς ἡμᾶς εἴπερ ἡμεῖς τῷ παντὶ προσηγάγομεν ἡμᾶς αὐ- 
τούς, οἵ δὲ φύλαχές εἰσι τῆς ἀμφοτέρων χοινωνίας. μεταξὺ δὲ τῶν αἰτίων 
τῆς ἀτόπου ταύτης αἱρέσεως χαὶ τῶν ἑπομένων τῇ ἐπιστάσει τῶν ἀχολούϑων 
τῷ βίῳ τούτῳ χαχῶν αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς καὶ τὸ ἐχ τοῦ παντὸς αὐτῷ 
.συνηρτημένον ἀτύχημα παραδέδωχεν ὃ ὁ μῦϑος, τὸ μὲν τυραννίδα μεγίστην λέγων 
οἷον ἔϑνους ὅλου τινός, τὸ δὲ βρῶσιν παίδων. ἀλλὰ τυραννίδα μὲν τὸ πᾶν 
φέρειν καὶ τυραννικὸν βίον οὐδὲν ϑαυμαστόν - ἔστι γὰρ καὶ τυραννίδι χρήσα-- 
σϑαι χαλῶς" παίδων δὲ βρῶσιν ἄρα σημαίνειν αὐτῷ μόνον οἴητέον τὴν τοῦ 
παντὸς φοράν, εἰς ἣν ἀποβλέψας εἶδε τοῦτο τὸ πάϑος ἐνὸν τῷ βίῳ μετὰ τὴν 
ἐπίστασιν, ἢ καὶ ποιεῖν τοῦτο καὶ εἶναι αἰτίαν ἢ συναιτίαν χἀχείνην; καὶ οὐ 
τοῦτο μόνον ἄξιον ἀπορίας, ἀλλὰ χκἀχεῖνο, πῶς χατὰ δίχην οὗτος ὁ βίος, εἰ τῶν 
ἐξ οὐρανοῦ τίς ἐστιν ἀφιγμένος, λήξεως δὲ ἔτυχεν οὐρανίας ἐν πολιτείᾳ χρηστῇ 
βεβιωχώς; πόϑεν γὰρ ὅλως αὐτῷ τοιοῦτος προετάϑη βίος, τίνα ζωὴν ἀξίαν 
ἔχοντι τῆς εἱμαρμένης ταύτης; οὐ γὰρ ἔχομεν ἐνταῦϑα προβιοτὴν αἰτιᾶσϑαί 
τινα τῆς τοιαύτης ποινῆς. 

9 "τούτοις ΗΠ |ὀ 10 "τοῦ] τούτου ΠΗ͂ |] 12 "τὴν τοῦ] τῆς τοῦ Η Π| 20 αὐτῷ ζ6ὁ)67] 

ἑαυτῷ ΠΗ ἢ] 22 ἑη πιαγρ. ἀπ (ἱ, 6. ἀπορία) ἃ Η || 24 ἄρα Η ἢ 26 ἐπ πιαγρ. ἀπ ΒΗ 
28 ἀφηγμένος Η 80 εἱμαρμένης Η͂ 
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Πῶς ἢ τῷ (ὃ ὥσις γί ἐχ τοῦ , ὶ πῶς τοῦ ς ἣ τῶν παίδων βρῶσις γίνεται ἐκ τοῦ παντός, χαὶ πῶς τοῦτο 
φιλεῖται ψυχῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χατιούσῃ. 

Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρότερον ἀποχρινόμεϑα λέγοντες μὴ μόνον τοίας τε χαὶ 
τοσαύτας χινήσεις [σημ]αίνειν τὸ πᾶν, ὡς τοὺς ὄρνιϑας, ἀλλὰ χαὶ ποιεῖν. πᾶσα 
τὰρ χίνησις καὶ πᾶν ὄχημα χαὶ πᾶσα μεταστροφὴ τοῦ χύσμου δραστήριός ἐστιν 
χαὶ ἄλλη ἄλλοις οἱἰστιχὴ φϑορῶν καὶ γενέσεων᾽ φϑείρεται δὲ τὰ μὲν ὑφ᾽ ξἕαυ- 

τῶν, τὰ δὲ δι᾿ ἄλλων, καὶ ἥτοι τῶν συστοίχων ἢ τῶν αἰτίων ἢ τῶν αἰτιατῶν. 
δεῖ γὰρ τὰ σώματα ἐξ ἄλλων γίνεσϑαι, χαὶ τὰ γενόμενα ἔχ τινων ἀναλύεσϑαι 
εἰς ἐχεῖνα, καὶ πάντα πορεύεσϑαί τινα κύχλον οὕτως. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἁπλοῖς 
φανερὸν πᾶσι τοῦτο γιγνόμενον συνεχῶς᾽ τὸ γὰρ ἔχ τοῦ γεγονὸς εἰς ἐχεῖνο 

’ ᾿ ’ ᾽ν ς Ἁ 25Ἁ -- σ 

φϑείρεται πάλιν ἐξ οὐ γέγονεν, οἷον ὁ ἐχ πυρὸς ἀὴρ εἰς πῦρ. οὕτω δὲ ἔχει 
᾿Ὶ ’᾽ Ἃ Ἁ φ “-ῳ ’ Ά 3 ᾽ Ψ 

χαὶ τὰ σύνϑετα πρὸς τὰ ἁπλᾶ" γενόμενα γαρ ἐξ ἐχείνων ἀναλύεται αὖϑις εἰς 

ἐχεῖνα᾽ δανεισάμενοι γάρ, φησίν [Τὴπι. Ρ. 421), οἱ ἐν τῷ χόσμῳ δημιουργοὶ 
- ς 

μόρια ἐχ τοῦ παντὸς τὰ σύνθετα πλάττουσιν, ὡς ἀποδοϑησόμενα πάλιν. 
γ Δ ες - - ς - 3 ’ “ ς - σ Ν 

εἰ οὖν καὶ τὰ ἁπλᾶ ἐκ τῶν ἁπλῶν καὶ τὰ σύνθετα ἐχ τῶν ἁπλῶν οὕτως ἔχει 

γένεσιν, ὡς χαὶ τὴν εἰς ταῦτα ἀνάλυσιν ὑπομένειν ἐξ ὧν γέγονεν κατὰ φύσιν, 
ν ͵, , ᾿ , ᾿ , σ ΕἾ 
ἔχει δήπου λόγον χαὶ τὸ λειπόμενον, τὰ σύνϑετα ὁσὰ ἐχ συνθέτων ἄλλων γέ-- 
Ἴονεν ἀναλύεσθαι εἰς τὰ ἐξ ὧν γέγονεν, πάντων χατὰ χύχλον μεταβαλλόντων. 
ὥστε χαὶ ζῴων βρώσεις ὑπὸ τῶν γεννησαμένων αὐτὰ γιγνόμεναι χατά τινα 
τάξιν ἀποτελοῦνται φυσικὴν καὶ σωματιχὴν εἰς ἐχεῖνα μεταβολὴν ἐξ ὧν γέγονεν. 
χαὶ ὅταν μέντοι τὰ γεννηϑέντα τρέφηται ἐχ τῶν γεννησάντων, κατὰ τὴν πρὸς 

. σ . ΄ ᾿ Υ̓͂ ᾿ ’ Ἂ 
τὰ ὅλα γίνεται καὶ τοῦτο μίμησιν. ποϑὲν γὰρ ἄλλοθεν τὰ σύνθετα τρέφεται ἢ 
ἐχ τῶν ἁπλῶν ἐξ ὧν γέγονεν; Τούτων δὴ τριῶν ὄντων φυσικῶν νόμων περὶ τὰς 
τῶν σωμάτων μεταβολάς, τὰ γεννηθέντα ἀμοιβεῖσϑαι εἰς τὰ γεννήσαντα, τὰ 
σύστοιχα συντελεῖν ἀλλήλοις εἰς τὰς γενέσεις, τοῖς γεννηθεῖσιν ἐχ τῶν γεννη-- 
σάντων εἶναι τὴν τροφήν, ἔσται μὲν χαὶ ἐν τοῖς ὅλοις ταῦτα καὶ ἐν τοῖς μέ-- 
ρεσιν κατὰ τὰς εἰρημένας τρεῖς μεταβολάς. καὶ τὸ πᾶν οὕτω δρᾷ τούτων ὅχα- 

ς “ιὡ 4 ’ ’ ΄ Υ̓ “ 

στον, ὡς χινοῦν εἰς ἄλληλα πάντα χαὶ μεταβάλλον σώματα ἄλλα εἰς ἄλλα. 
τὴν δ᾽ ἀξίαν ἀφορίζει τὴν ἐν τούτοις χατὰ τὴν ζωὴν ἢ ἐν αὐτῷ δίχῃη ---- δεῖ γὰ φορίζει τὴ τὴν ζωὴν ἡ ἐν αὐτῷ δίκη --- δεῖ γὰρ 
Ψ ᾿Ὶ , 3 3 ’ 3 Δ 

ἤδη καὶ πρὸς τὴν δευτέραν ἐπίστασιν ἀποχρίνασϑαι ---᾿ χαὶ οὐ πάσαις, ἀλλὰ 
τισὶν ταῦτᾳ ἀφορίζει ψυχῶν βίοις τὸ τὴν τοιαύτην ἀνάλυσιν ὑπομεῖναι, τῶν κατὰ 

1 Ηος οαρμξ οὐἰάιέ (4. Μαϊΐμε (Ξε ΜΙ τη δριοϊϊοσιὶ Ἰοπιαηΐ ἴοπιο 111 ». 6θ4---112, 
δε ογιῖδδὶβ νπἶξδ, φιαθ ἐπ οοὐϊοῖδ πιαγρίπέδιιδ ἀοίγιἐέδ ἔμετι ἰσηιροΥ 8 Ῥγουδεδ δυαημἶ886 
υἱάοηίωγ. Ῥασίπαγωηι οὐξέίοπῖθ ΠΩΠΙΘΥῸΒ ἴπ ηιαγρίηε ποίασὶ ἢ 3. Πρὸς μὲν --- 7 ἢ τῶν 
αἰτιατῶν οηι. ΜΠ. “Ῥεγίογωπέ ἐπ ἰασμηα δ6Σ υογδιομίᾷ. δὲ ὕεγ εἰ ἐπ αἰδὲδ ρασίηἶδ᾽ Δίαϊε 
ὃ πρώτερον ΗΠ ἢ λέγοντες Η “077.} ὡς ἀλόγου πιακπτιν (τ᾿ ἐστιν) ἡ ΤΠ »γ». 4 τοσαύτας 
κινήσεις ΗΗ 6ΟΥ7.}] τόπον ἐχ τόπου ΠΤ »Υ. ἢ "σημαίνειν (ς΄, ». 86, 24)} ..«ἄνειν ΠΗ͂ Π] ὡς τοὺς 

εἰς ὄρνιϑας ΤΙ »γ. ᾿ ἀλλὰ ονπι. Η »γΥν. |Εὅ κινήσεις Η ργ. ἢ ὄχημα) σχῆμα ζὅδεηον [] 
6 ἄλλη ΑΗ οοΥ7.) ἅπαν Η͂ »Υ. [1] ἄλλαις Η, οονν. ἴύδοπον 1 ᾿φϑείρει ΠΗ͂ [] 8 γενόμενα ΔΠ 

γινόμενα Η͂ ἢ 12 σύντεϑα ΤΙ || ἁπλὰ ΑἹἵΙ͂ ᾿ὶ ἐξ ΔΠ ἐκ Η { 16 ταῦτα ζϑοπε)) αὐτὰ ΗΜ] 
18 ἀναλύεται Η͂ ἢ 21 ὅτ᾽ ἂν ΑΙ͂ || 22 τὰρ ἄλλοθεν --- 2θ ἐν τοῖς ὅλοις οι. ΔΙ || 28 ἁπλῶν 

πλὴν ἐξ ὅσων γέγονεν Η͂ »». 25 ἀλλήλας ΠΥ͂»γ. ἢ 21 τὸς εἰρημένα:] υ. 15---18. {29 δ᾽ 
ΜΠ δὲ Η ἢ] ἣ ἐν αὐτῷ δίχη) ς΄. ». 90,16 ἢ Λῦ (ἐ. 64. Λύσις) τοῦ β ΑΗ ἐπ πισ. ἢ 30 πᾶσιν 
ὕσεομεν ἢ 81 τισὶν ΗΠ φησὶν ΔἵΙ͂ 

θθὅ 



88 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

φύσιν μὲν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων, αὐτῶν δὲ παρὰ φύσιν ἐνεργουσῶν " τῆς [δὲϊ 
Δίχης κατὰ τὸ προσῆκον ταύτην περί τινων τὴν ψῆφον ἐχφερούσης ̓ κατὰ δή 
τινας ἀναγχὰς τιμωρητικᾶς τῶν ἀξίων τούτου ψυχῶν. χαὶ γὰρ τὰ ἄλλα πάντα 
ποιεῖ μὲν ἢ τάξις τοῦ παντὸς ἧ ἕχαστα πέφυχεν, συναρμόζει δὲ τὰ γιγνόμενα 
τοῖς βίοις ἢ δίχη τοῖς ἡμετέροις χαὶ διανέμει τὰ μὲν ἄλλοις τὰ δὲ ἄλλοις, 
χαὶ γενέσεων τρόπους χαὶ ϑανάτων χαὶ πάντα ἁπλῶς ὅσα ὡς εἰς τὸ πᾶν τε- 
λοῦντες χρώμεϑα τοῖς ἐκ τοῦ παντός. χαὶ δὴ χαὶ τούτῳ τῷ πρώτῳ χληρω- 
ϑέντι, καὶ εἰ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τις ἡχόντων ἦν, οὐ διὰ φιλοσοφίαν ἐκεῖ 

᾽ 3 4 ᾿ ’ νὴ ν ᾿ 3 [4 ᾿ -«- 

γεγονότων, ἀλλὰ διὰ δὴ τινα ἀρετὴν παισὶν οὐχ ἀνδράσιν οἰχείαν τὴν ἐξ ἐθῶν 
βελτίστων γενομένην, πάντως ἡ τῶν παίδων βρῶσις ποινή τις οὖσα 

ὡὠπον, ὑπὸ ἀφροσύνης .......ὉὉνον χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἔπα......... 
ἐνν͵ ἢ τοιούτοις ἔνοχος ὧν χαχοῖς. [χολ]άζει τοίνυν ἡ Δίχη τὸν λαίμαργον 

βρώσει παίδων, διὰ τῆς ἀϑέσμου τροφῆς καὶ ἀνοσίας τὴν τῆς ζωῆς ἀπληστίαν 
τιμωρουμένη" μόνον οὐχ ἐχεῖνο βοῶσα τοῖς καταχούειν τῶν τῆς Δίχης φϑεγ- 
μάτων δυναμένοις, ὡς ἄρα ἢ ζωτιχὴ λαιμαργία καὶ ἡ ἀπέραντος ὄρεξις ὧν μὴ 
δεῖ χαὶ ἄπληστος ἑπομένην ἔχει χαὶ τὴν παρὰ φύσιν τροφήν, ὡς μὲν σωμάτων 
σωματιχὴν κατὰ φύσιν οὖσαν, ὡς δὲ ζῴων ζῴοις παρὰ φύσιν. Αἰτία δὲ ἢ 
ἀφροσύνη καὶ ταύτης τῆς λαιμαργίας ἣ γὰρ τοῦ λόγου τυφλότης ἀχόρεστον 
ἐποίησεν ἐπιϑυμίαν πλούτου χαὶ δυνάμεως, χαὶ ζῆν ὡς ἄλογον χαὶ ϑηρίον 
παρεσχεύασεν. ἀλογώσαντι οὖν ἑαυτὸν ὡς ἀλόγῳ χρῆται τὸ πᾶν. ὃ τοίνυν 
ἐχτείνας τὸ λαίμαργον τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς εἰς τυραννίδος αἵρεσιν μεγάλης ὡς 
ἐχπλήσων τὴν οἰχείαν ἀπέραντον ὄρεξιν, ἐν ἐχείνῃ δίδωσι δίχην περὶ ἑαυτῷ 
τὴν λαιμαργίαν τρέψας καὶ ταῖς τῶν ἑαυτοῦ παίδων ἀπολαύσεσι᾽ μόνον οὐχὶ 

606 βοώσης τῆς Δίκης, ὅτι ἢ ἀπέραντος τῆς τυραννίδος ὄρεξις ταύτην ἔχει ποινὴν 
ϑηρίον γενέσθαι, τῶν τέχνων ἐμπιπλάμενον ὧν ἐγεννήσατο. Τοῦτο μὲν οὖν εἰ 
ζητοίη τις; πῶς τηλικοῦτον ἕπεται χαχὸν τὸ μὴ ἐχ προβεβιωμένων ὀφειλόμενον, 
εἰ μὴ ἄρα καὶ πρὸ τῆς τεταγμένης ζωῆς, δι᾿ ἣν ἔτυχεν τῆς οὐρανίας λήξεως, 
ἦν τις αὐτῷ βίος γεγεν[ημένος] 

ὡς Ἀπόλλων. ........«.τὐὐνν νων νιννν 
ΝΝ ριχῶν ἐπὶ ζωάρ... .. . «νον ν νειν νινινον τὲς ἐν ἄλλοις ὕστερον 
ΝΕ [ἡμαρ]τημένων ἡμῖν ποινὴ ......ὐὐὐν νιν νιν νιν γοῖς χα- 
ϑαρϑέντες. καὶ ταῦτα... . καὶ προβιοτὰς ἀεὶ αἰτιᾶσθαι ὡς ἡμεῖς γε ἀπο- 
χρῆναι νομίζομεν τὴν ἐπὶ τῇ ἕξει τῆς ψυχῆς, ἀφ᾽ ἧς ἢ αἵρεσις, ποινήν, χολά- 
ζοντος ἐχείνην τοῦ παντὸς διὰ τῶν ἑπομένων. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς [ρ. 619) “] 

εἰπὼν τῇ ἀφροσύνῃ χαὶ λαιμαργίᾳ τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀχολουϑῆσαι, ἣν 

1 "γηῃνομένην ΗΜ δὲ δοοϊμδὲ (πἶδὲ ἡναϊδ γὺ 2. κατὰ] προς κατὰ ΖΗ »γ. 
περί τινῶν ΗΕ [| θ ὅσα] οἷς ὕύδοποεγ |ὀ-10 ποινή τις οὖσα --- 15 χαχοῖς ... ἀάζει τοίνυν 77] 

ποινῆῇ τις οὖσα... εἰ τοίνυν ,,Ι.,. {| ΟΆ1ὅ χολάζει δφωρρίου͵ς ἃ 19 ἄπληστος 2Π ἀπληστία 
Ἢ 20 οὔσαν Η || 258 ἐχπλήσων 32] ἐχπλήσσων ΨΙΡΙ͂ Π 26 ϑρέψας ὕύδοπον ἢ ἀπολαύ- 
σεσιν ΜΙ͂ ἃ 28 οὐν ΗΠ {31 βίος --- 386 καὶ προβιοτὰς] βίος....βιοτὰς ΜΙ || 31 ἤγεγενη- 

μένος (σεἶ γεγονὼς)}] γεγενο... Η (ΟΥ̓Τ., οπι. Ἀν. ἢ 33 δωρρὶ. ζωάρίχειαν) α ΠΟ ἧμαρ- 
τημένων) ..««τημένων ΠΗ [85 αεὶ οπι. Η »γ. 
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ἰδόντα ϑρηνεῖν τὸν ἀνεπισχέπτως ἑλόμενον τοῦτον τὸν βίον, παρὰ πόδας τυγ-- 
χάνοντα τῆς Δίχης. 

Δεῖ δὲ μηδὲ ἐχεῖνο λανθάνειν, ὅτι χαὶ δαιμόνων ἐπεισχωμάζουσαι ταῖς 
τοιαύταις ψυχαῖς, ὧν ἢ ἐπιϑυμία τοσαύτη, ποιναίων χινήσεις τὰς τοιαύτας ἐμ-- 
βάλλουσιν ὁρμάς οἷς ὑπάρχει τὰ πρῶτα μιμεῖσθαι τῆς ἑαυτῶν σειρᾶς ἀνο-- 
μοίως χαὶ ὡς ἔσχατα εἰχός. ὅσα γὰρ ἐχεῖνα δρᾷ ϑείως, ταῦϑ᾽ οὗτοι πράτ-- 
τουσιν ποιναίως. οἷον τῆς Αρεϊκῆῇς σειρᾶς ταῖς ἀχράντοις ἑαυτῆς δυνάμεσιν 
χαὶ διαιρετικαῖς τεμνούσης μὲν τὴν ὕλην, τὰς δὲ ψυχὰς ἀναγούσης διὰ μέσων 
τῶν ἀποχοπτιχῶν ἀγγέλων τῆς ὑλιχῆῇῆς ζωῆς, καὶ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν τῆς τμή-- 
σεως ἐξάρχοντος, ὡς τὸ λόγιον εἴρηκεν (εἶναι γάρ τινα τμήσεως ἀγὸν τῶν 
ἐχτεμνόντων τὴν ὕλην ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἀγγέλων), οἱ ἔσχατοι τῶν Ἀρεϊκῶν δαι-- 
μόνων μιμοῦνται χειρόνως τὴν οἰχείαν σειράν, φόνοις ἀχορέστοις χαίροντες καὶ 
ταῖς τομαῖς ταῖς τῶν σωμάτων χαὶ τοιούτοις - 

ποιεῖν ἀνεχφοίτη. ........- 
ΝΕ Ε ἐξεχόμενοι, χαί.......«.Ὁνὐὐὐν ννον δσιν ὑπὸ πατέρων᾽ 

- Ἁ 3 -ὔ ΄ Υ ’ δ « 

χαὶ ..«οοὐνὐν νιν ον, τοῦτο τὸ χαχὸν ἀγαϑοῦ με[γάλου)] γενόμενον ὑπὸ τῶν 
ἐσχάτων ἀλόγως, οὗ τὸ ἀρχ]έτυπον ὑπὸ τῶν πρωτίστων ἐγίνετο νο[ερῶς]. καὶ ἢ 
ψυχὴ παρ᾽ ἐχείνοις μένουσα καὶ ἐκεῖνα μιμουμένη ζῇ νοερῶς καὶ τὰ γεννή- 
ματα ἑαυτῆς ἐν ἑαυτῇ χαταχλείει (νοερᾶς δὲ ζωῆΐῇς γεννήματα δήπουϑέν ἐστιν, 

ὅσα προχειρίζεται νοήματα συνοῦσα ἐχείνοις), ἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις γενομένη 
χαὶ δι’ ἀφροσύνην τοῖς ἐσχάτοις τῆς σειρᾶς ἐχείνης ὁμιλήσασα κινεῖται πρὸς 
τὰς ἀποπτώσεις ἐχείνων, χαὶ τὰ γεννηθέντα ζῳωδῶς ἀλλ᾽ οὐ νοερῶς καὶ ὄντα 

μεριστὰ ἀλλ᾽ οὐχ ἀμερῇ εἰς τὸ γεννῆσαν ἀναλύει, καὶ ἀναλύουσα ποινὴν ἐσχάτην 
τίνει τὴς τῶν τοιούτων συνουσίας. ἐπειδὴ καὶ τὸ τῇ μεγίστῃ τῶν τυραννίδων 
ἐπιτρέχειν ἀπόπτωσίς ἐστιν τοιαύτης τινὸς ζωῆς τῆς πάντα τὸν- χόσμον διου- 
χούσης, ἧς ἔχουσα φαντασίαν ὑποφέρεται πρὸς τὴν τοιάνδε πολλῶν ἄρχουσαν 
μετὰ ἀνάγχης δύναμιν. καὶ ὅλως πάντων τῶν μεγάλων χαχῶν αἱ πράξεις ψυχῶν 
εἰσι μεγάλῃ μὲν φύσει χρωμένων καὶ εὐφυῶν, δι᾽ ἐννοίας δὲ ἀδιαρϑρώτους 
ἐξεργαζομένων τὰ μέγιστα τῶν χαχῶν (καὶ εἴρηται ἡμῖν ὃ λόγος χαὶ ἐν ἄλλοις 
πολλάχις) " τάχα καὶ τῆς τῶν παίδων βρώσεως, εἰ χρὴ τολμήσαντα εἰπεῖν, ομοῦ 
τῇ μεγίστῃ τυραννίδι πρῶτον ἐχφανείσης. τοῦ γὰρ αὐτοῦ 

“ 

1 βίον 17] ϑεὸν ἈἹ“Ι͂ 8 μὴ δὲ Α͂ || 4 ποιναίων 533Ὶ πονηρῶν Δ [[ 9 τῆς ΗΠ τοῦ 

τῆς ΔΙ ἢ 10 ς΄ Τοαριαδοῖμδ ἐπ Ῥαγηιθη. 7οἷ. 252. οοὐἀέοὲὶξ (860. Η οἰέκίμηι) ἐροῦμεν τὴν νοη- 
τὴν τομὴν πάσης τμήσιος ἄρχειν χατὰ τὸ λόγιον ἢ 12 ἀχορέστως ὕὕδοηδν᾽ ἢ 18 κχαὶ τοιούτοις 
- 19 ψυχὴ ΠῚ καὶ τοιούτοις ... χαὶ ἡ ψυχὴ ἈΙ͂ || 15 ἀνεχφοίτη τοι] ἢ ς΄. Ῥγοοΐωδ ἑη Τίηι. 
».29 ἢ 16 τωρρὶ. 7676 χαίίρουσι παίδων βρώσ]εσιν ὁπὸ πατέρων " καὶ [ἔστι μίμημα) τοῦτο τὸ 
χαχὸν ((7. αριαϑοῖμδ ἔῃ Ῥαγπιοη. 70]. 8069: οοὐέοῖδ 860. Ἡοϊέκέμηι (ἰοσηι ὀσοονρδὶξ Οαἷθ 
Οριιβο. ηιψίλοί. ». 148) καὶ ὅτι πρῶτος ἐκεῖνος (δοι. ὁ μέγας Κρόνος) τὰ οἰχεῖα γεννήματα 
βούλεται περιέχειν" διὸ χαὶ τοῖς ἱερατιχοῖς τετήρηνται δαίμονες παιδοβρωσίαις χαίροντες καὶ 
τὴν τοιαύτην τιμωρὸν προβεβλημένοι δύναμιν) 17 "ἀγαθοῦ με.... γενόμενον ὑπὸ τῶν ἐσχά- 
τῶν ἀλόγως ...... ἔτυπον ὑπὸ τῶν πρωτίστων ἐγίνετο (ἐγένετο ΤΥ »γ.) νο..... ΗΙ ἢ 18 καὶ 27) 
οπι. Ἡ ἢ 25 τίνει] τείνει ΣΙΛΙ͂ ἢ ἐπειδὴ ΠΠ] ἐπεὶ ΔΓ || 29 εἰσιν 447 [] 32 τοῦ γὰρ αὐτοῦ --- 
». 90, ὃ ἐμυϑολόγησαν ΗΠ] τοῦ γὰρ αὐτοῦ... καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας... ἐμυϑολογήσαντο 27 
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ἐν τοῖς συνοχιχοῖς .. ..... «Ὁ νννως γοι 
γινώσχοντες τὸν βίᾳ... ....«Ὁνν νος βασιλείαν καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας 
ὃ ἐ ΄ ς Ἃ Ἁ ’ Ἃ ’ 

ΝΞ ΕΕΕ μυϑολόγησαν, ὡς δέον ὧν τὸν βιασάμενον τὸν πατέρα χαὶ 
περὶ τοὺς παῖδας εἶναι τοιοῦτον᾽ τοῦτο δέ ἐστιν τὸν δι᾿ ὑπεροχὴν δυνάμεως 
ἑτέρας ἡγησάμενον βασιλείας καὶ ὅσα γεννᾷ παρ᾽ ἑαυτῷ κατέχειν. Τόδε δὲ 
συλλογισώμεϑα ἐχ πάντων, ὅτι ἢ τῶν παίδων βρῶσις γίνεται μὲν καϑ᾽ εἱμαρ-- 
μένην ὡς πάσης ἀναλύσεως σωμάτων εἰς σώματα προστάτιν, ἁπλῶν εἰς ἁπλᾶ, 
συνθέτων εἰς ἄλλα σύνϑετα, καὶ τούτων ἢ εἰς τὰ ἐξ ὧν γέγονεν ἢ εἰς τὰ ἐξ 
αὐτῶν γενόμενα ἢ εἰς τὰ μηδέτερα μὲν ἐχ δὲ τῶν αὐτῶν γεγονότα στοιχείων 
(καὶ γὰρ ἢ τῶν ζῴων βρῶσις τοιαύτη χαὶ ἢ τῶν ἐχ γῆς καρπῶν), γίνεται δὲ 
καὶ ὑπὸ δαιμόνων ἐσχάτων, ἐχείνων τῶν ϑεῶν ἐξημμένων, οἱ τῶν αἰτιατῶν τῆς 
εἰς τὰ αἴτια ἐπιστροφῆς εἰσιν αἴτιοι, μιμουμένων ἀνομοίως τοὺς ἑαυτῶν ἀγελ-- 
άρχας, γίγνεται δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν δι᾽ ἐσχάτην ἐμπάϑειαν 
ἢ ϑυμιχὴν ἢ ἐπιϑυμητιχὴν (πολλοὶ γοῦν καὶ διὰ λιμὸν ἥψαντο τῶν τέχνων, 
ὥσπερ ἐν Θετταλίᾳ μετὰ τὴν τῶν βαρβάρων ἔφοδον ἔναγχος), γίνεται δὲ πρὸ 
τούτων ὑπὸ τῆς ἐν τῷ παντὶ δίχης διὰ δή τινας ἁμαρτάδας ἀνιάτους ἐπαγό-- 
μενον τοῖς ποιοῦσιν ἅμα καὶ πάσχουσιν, τούτοις μὲν περὶ πατέρων 

χείσϑησαν εἰς τὴν .. ...«τὐν νος ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν εὖὐστο... .. ...{.{τνος ἐστιν ἐν τοῖς προχειμένοις........ 
ϑαι ῥήμασιν, τίς ὃ δαίμων οὗτος καὶ τίς ἢ τύχη τίνων μὲν γὰρ προ- 
εστήχασιν......- λέγεται τοίνυν ὁ μὲν δαίμων ἑχάστου τις ἴδιος, ἢ δὲ 
τύχη χυβερνῶσα τὸν ἑκάστου βίον. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ὃ δαίμων εἷς ἐστι τῶν παρὰ 
τοῖς ϑεολόγοις ἀγγελιχῶν δαιμόνων ὀνομαζομένων, εἴρηταί μοι χαὶ πρότερον" 
διὸ χαὶ ὃ προφήτης αὐτὸν ἐφίστησιν, Ὅν ἄγγελον ὄντα ἀπεδείχνυμεν. τὴν δὲ 
τύχην ταύτην ϑεὸν μὲν εἰπεῖν οὐχ ἀληϑές, τῷ δαίμονι σύστοιχον οὖσαν, δαι- 
μονίαν δὲ πάντως, ἀντιδιαιρεῖσθϑαι δὲ πρὸς τὸν δαίμονα, χαϑόσον ὁ μὲν τὰς 
ἔνδον ἡμῶν ἐπιτροπεύει χινήσεις, ἢ δὲ τὰς εἰς τὸ ἔξω προϊούσας᾽ 

μηδέ σε δαίμων 
ἐνταῦϑα τρέψειε, φίλος [1]. 1 600] 
φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων [0ἀ. τ 38], 

1 δωρρί. 7εγα τοῦτο δ᾽ ὀρθῶς οἱ ϑεολό]γοι γινώσχοντες τὸν βίᾳ [χτησάμενον τὴν τοῦ πα- 

τρὸς] βασιλείαν χαὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας δίαίσασϑαι) ἐμυϑολόγησαν (80. Κρόνον, ς΄. δωργα αὐ 

». 89, 16 εἰ ». 80, 80) ἢ 3. “τὸν πατέρα] πατέρα 17, τὴν μητέρα Η ἢ ὅ "χατέχει ΗΔΙ͂ ||} 
θ συλλογισώμεϑα ΖΠ συλλογίσομεν 447 |] 8 εἰς τὰ απέο ἐξ ὧν οηι. Η 10 ζῴων 27) παίδων 
Ἢ ᾿ 18 "γίνονται ΗΛΙ ἢ 14 γἱ οὖν ΑΙ͂ 158 βαρβάρων) ἑ. 6. ΘΟοέλογωμηι, φμογωηι ἐμοιν- 
δίοπεηι ἦι Τλεδϑαίξαηι α. 482 (ἐγεδιιδ απο ΤΥοοἶᾷ οδέίωηι ἀπη 8) ξασίαηι γε οΥγ6 Δαν οοὐέηιη 

Οὐηι. οἦγοη. ». 800 ἤοηποι πιοποί οὶ || 106 ἰασ. ἐπαγομένου τοῖς ποιοῦσιν ἅμα καὶ πάσχου- 
σιν τοῦ τοῖς μὲν ἡ {117 περὶ πατέρων --- 28 λέγεται ΤΠ περὶ πατέρος . .. Λέγεται Δ 
20 μετῳ)κίσϑησαν δερρί. ὕύδοπον ἢ 21 εὔστο ΤΠ »». [1 δωρρί. ξεγε ἀλλὰ ταῦτα μὲν εὐστο[χεῖν 
βουλομένους] ἔστιν ἐν τοῖς προχειμένοις [σχέψασ)ϑαι ῥήμασιν ὀ 2122 τύχην τε χαὶ δαίμονας 
Ῥιαί. ». θ19.; δαίμονα καὶ τύχην δέέαηι Ῥγοοίμδ ἴῃ Αἰοῖδ. 1 ». 292 δ. ΟΥν. ἃ 23 ροεὲ προ- 
εἐστήκχασιν δωρρίεηπάμοι υἱδοίων ῥητέον υοἱ σχοπεῖν δεῖ [|] τίς 17, οπι. ἐη. ἴαομηπα ἃ ἐξ. Η ἢ 
24 τύχη (6: τωχὴ 6077.) ΗΠ ψυχὴ ΑΙ͂ { 285 πρότερον) ». 14,18 [|| 26 ἀπεδείχνυμεν) 
». 18, 21 δῳ. ἢ 82 ς΄. ». 19,11 
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φησὶν ὃ πάνσοφος ποιητής" 
ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποϑήσεται [04. γ 37]᾿ 

χαὶ ὅλως ἄφϑονα παρ᾽ αὐτῷ τὰ τὴν δαιμονίαν ἐπίπνοιαν εἰς τὰς ἔνδον ἡμῶν 
τρέποντα παντοίας δρμάς. ὅτι δὲ ἣ τύχη τῶν ἐχτὸς προέστηχεν, καὶ αὐτὸς 
ἡμᾶς ὃ Πλάτων πολλαχοῦ διδάσχει καὶ ἢ χοινὴ φήμη, τὰ τυχαῖα τῶν τοιούτων 
τιϑεμένη πάντα τῶν ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἡμῶν καὶ ταῖς ζωαῖς ταῖς ἐμφανέσιν 
δρωμένων. καὶ διὰ ταῦτα ἄρα καὶ τῷ μὲν τὸ ἀρρενωπὸν προσήχει τῇ δὲ τὸ 
ϑηλυπρεπές, εἴπερ Ὁ μὲν ἀφανῶν ἢ δὲ ἐμφανῶν προεστήχατον, χαὶ Ὁ μὲν 
ἀσωματωτέρων ἢ δὲ σωματοειδεστέρων᾽ τὸ γὰρ δυνατώτερον χαὶ .... δέ-- 
στερον τοῖς ἄρρεσιν οἰχεῖον᾽ τὸ δὲ... ...... τοῖς ϑήλεσιν. ἐπεὶ δὲ... 
ΝΠ ἐν νν κινον,͵ ἐμπειρίαν οἴονται τὸν ἴδιον ἡμῶν [δαίμονα] χαὶ τὴν 
τούτῳ σύστοιχον τύχην [τοῦ ἀγαϑ)]οῦ δαίμονος χαὶ τῆς ἀγαϑῆς τύχης δια-- 
φέρειν οὐδέν, ἄξιον ἐπισημηναμένους εἰπεῖν, ὡς ἄρα οὗτοι μὲν ἀχράτως 
εἰσὶν ἀγαθῶν χορηγοί (διὸ καὶ μετὰ τῆς προσθϑήχης ὀνομάζονται ταύτης), καὶ 
εἰσὶν οὐχ ἀφωρισμένοι τοῖσδε τοῖς βίοις, ἀλλὰ χοινοὶ τῶν ἀξίων ἀπολαύειν τῆς 
ἐχείνων χορηγίας, καὶ ἡγοῦνται σειρᾶς ἑχάτερος ὅλης ὃ δὲ δαίμων [Ὁ] οὗτος, 
ὃν ἴδιον καλοῦμεν, χαὶ ἢ τύχη προεστήχατον ἀνθρωπίνων βίων εὐμοίρων ἢ χαὶ 
ἐναντίων, καὶ εἰδῶν ζωῆς ἀμεινόνων ἢ χειρόνων, καὶ χυβερνῶσι τούτων ὅσα 
αὐτοῖς προσήχει χατὰ τὴν αἵρεσιν τῆς ζωῇΐς ἀλλ᾽ ὃ μὲν δαίμων ὡς ἐπίτροπος 
ζωΐς ἧς ἐστιν ἔφορος ἡγεῖται τοῦ ἑλομένου τὴν ζωὴν ἐχείνην, οἷον τυραννιχὴν 

ἢ βασιλικήν, ἢ δὲ τύχη τῶν ἀπονεμομένων ἐχ τοῦ παντὸς οὖσα προστάτις, ὡς 
προσήχουσα τῇ τάξει τῇ ταῦτα ἀφοριζούσῃ ταῖς ζωαῖς ἄλλη καὶ ἄλλη χαϑ᾽ 
ἔχαστόν ἐστιν" καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν χαὶ ἢ διαίρεσις οὐ τοῖς εἴδεσιν τῆς ζωῆς, 
ἀλλὰ ταῖς ἀναφοραῖς ὥρισται τοῦ παντός. ἀφορίζει δὲ ὡς ἕν αἴτιον τὸν μὲν 
ὁ Ἥλιος τὴν δὲ ἢ Σελήνη διὸ καὶ οἱ χλῆροι τούτων ἀπὸ τούτων εὑρίσχονται 
τῶν ϑεῶν ἐν ταῖς γενέσεσιν ἡμῶν, ὥς ἐστι δῆλον τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγυ-- 
μνασμένοις. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ 

φιλοσοφίας τοῦ... ....{τὐὐ νιν νεν αρεινῷ 
τετυχηχέναι . .......Ὁνννν κιεινν πολιτείᾳ χρηστῇ τρο.....«.τνὖν 
ἡμῖν ἐννοεῖν, ὡς ἄρα οὗτος χαὶ... .. ᾧ μετὰ σώματος ἔζη, χαὶ ὡσεὶ τοῦ [τον] 
χαὶ τὸ ὄχημα τῆς τούτου ψυχῆς ἀνάγειν ἔοιχεν εἰς οὐρανόν. ψυχὴ γὰρ ζῶσα 
μετὰ σώματος ἐχεῖ λέγεται εἶναι καὶ ἔστιν ὅπου χαὶ τὸ σῶμα διὰ΄ τὴν σχέσιν᾽ 
ὥστ᾽ εἰ ὑπὸ σελήνην αὐτῆς εἴη τὸ σῶμα, μεϑ᾽ οὗ ζῇ, καὶ αὐτὴ ὑπὸ σελήνην 
ἐστίν. ἀνάγχη ἄρα χαὶ τὸ ὄχημα αὐτῆς συνανιέναι. καὶ γὰρ τὸ ἐν Φαίδρῳ 

2 ἀλλὰ ΤΙ |! 8 τὰ τὴν 2{] ταύτην Η || 4 προέστηχεν 24] προέστησεν 5 [[ 9 ἀσωμα- 
τώτερον, ἡ δὲ σωματοειδέστερον .27 [[ τὸ γὰρ δυνατότερον (58:6) καὶ... . δέστερον Η͂, οπι. ΔΙ} 
ἴεσ. καὶ [οὐσιω]δέστερον 5 ἢ 10 τοῖς ἄρρεσιν οἰχεῖον 27] τοῦτ᾽ ἄρα ἐστὶν οἰχεῖον 47 [} τὸ δὲ --- 
12 τοῦ δαίμονος ΗΠ] .... δαίμονος ΔΓ ἢ 10 φωρρὶ. τὸ δὲ ἀσϑενέστερον (καὶ ὑλιχώτερον αὐά. 
ὕεεηεγ) τοῖς ϑήλεσιν ἢ 11 "δαίμονα) ...... ΗΑ 1} 12 "τούτων σύστοιχον (σύστοιχον τούτων »γ.) 
Ἢ [! "τοῦ ἀγαϑοῦ] .......... τοῦ Η ᾿ὶ 18 διαφέρειν ΗΠ] ...ρειν Α͂ || 14 γωρηγοὶ Η ἢ 1 τοῖς 

δὲ ΠΩ͂ ἢ 10 ὁ δεοΐμδὶ || 18 χυβερνῶτιν Ι͂ {[|22 τάξει τῇ ον. Μ || 21 ἕν) πρῶτον ὕύδοηον ||} 
ὃν αἴτιον 11] ἐναίτιον Ι͂ ἢ[ 26 ὡς ἔστι 27 [|| γεγυμναγμένοις ΜΙ ἢ 21 Ἀλλ᾽ ἐπὶ ---- 82 ψυχῆς 
ἀνάγειν Ἡ]) ἀλλ᾽ ἐπὶ... ἀνάγειν Δ 1] 31 ὡσεὶ] ὡς εἰ (εἶ »γ.) Η ἢ "τοῦ... ΤΦ ἃ 32 ἔοικεν ἈΠ 
ἕτοιμον Η [84 ὥστ᾽ Μὴ ὡς Η ἢ "αὐτὴ] αὕτη ΗΜ 
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ῥηθέν [Ρ. 2495], τὸ εἰς τοῦ οὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς δίχης χου-- 
φίζεσϑαι τὰς μὴ διὰ φιλοσοφίας χεχαϑαρμένας, τοιόνδε τι δηλοῦν ἔοιχεν" 
χαὶ γὰρ τὸ χουφίζεσϑαι χαὶ τὸ εἴς τινα τόπον σωματοειδοῦς συνεισάγει λή-- 
ξεως ὑπόνοιαν. πλὴν ἐχεῖνο δῆλον, ὅτι τῶν μὲν τελέως χεχαϑαρμένων ψυχῶν 
τὸ δεύτερον ὄχημα μεῖναν ὑπὸ σελήνην, διὰ τὴν ἐχείνων περιστροφὴν ἀμυ-- 
δρούμενον κατὰ τὴν ζωὴν ἀναλύεται εἰς τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ἐστιν, τῶν δὲ ἐν 
ἔθεσι μόνον χρηστοῖς βεβιωκυιῶν διαμένει χαὶ τοῦτο ἐλλαμπόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ" 
οὐ γὰρ τελέως ἐκωρίσϑησαν, ἅτε μήπω διὰ φιλοσοφίας χεχαϑαρμέναι᾽" χαί πως 

᾿ χαὶ τοῦτο συμπεριάγεται τοῖς συμφυέσιν τῶν ὀχημάτων, ὡς οἱ χομῆταί τισιν 

670 

ἄστροις, ὡς πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς οὐρανίοις φωστῆρσιν. εἰ δὲ ἔϑη 
χρηστὰ διὰ βίου γενόμενα τοιαύτην προξενεῖ ταῖς ψυχαῖς μετὰ τῶν ὀχημάτων 

χἀχεῖνο πάντως ὅτι... ..... οννον 
. τυχούσας, ταῖς ἐμφανέσιν .. .. .. .. μόνως τῶν οὐρανίων ἀναγκαῖον 
Ἁ ἤ 2 «αν Υ̓ “ ν ν ΄ - - 

χαὶ τὴν τάξιν αὐτῶν ἄγασθαι χαὶ ζηλοῦν διὰ τὴν ἐκ μόνων τῶν ἐθῶν ἐγγε- 
“-- ᾽ὔ «- ΝΥ . σ ’ ) ιν -« “« « ϑ. ὦ 

γονυῖαν τάξιν τοῖς ἡϑεσιν΄ ὥσπερ λόγος μὲν αὐτὰς συνδεῖ ταῖς λογικαῖς αὐτῶν. 

ψυχαῖς, νοῦς δὲ ταῖς νοεραῖς αὐτῶν οὐσίαις, ἐνθεασμὸς δὲ ταῖς ϑεότησιν αὐταῖς, 
χαὶ πανταχοῦ τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον. 

Ὡς δὲ χαὶ εἰπεῖν, οὐχ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις ἅλι-- 

σχομένους τοὺς ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἥχοντας ἕως τοῦ οὐχ ἐξ ἐπιδρομῆς 
τὰς αἱρέσεις ποιεῖσϑαι [Ρ. 619]. 

Θαυμαστὸς μὲν ὄντως ὃ λόγος, εἰ οἱ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἥχοντες μάλιστα ταῖς 
αἱρέσεσιν ἐπεπήδων τῶν τυραννικῶν βίων᾽ ὅμως δὲ κατεσχεύασεν χαὶ αὐτὸς 
τὸν λόγον, χαυνότητα αἰτιασάμενος ἐχείνων διὰ πόνων ἀγυμνασίαν, τὰς δὲ ἐχ 
τῶν ὑπογείων τόπων ἀσφαλεστέρας εἶναι λέγων καὶ μὴ ἐξ ἐπιδρομῆς ποιεῖσθαι 
τὰς αἱρέσεις διὰ τὴν πεῖραν τῶν ἐκεῖ πόνων καὶ τῶν χολάσεων. ἐοίχασι δὲ 
χαὶ τὴν φαντασίαν ταύτην ἔχειν τὴν τυραννικὴν αἱ ἐξ οὐρανοῦ, ϑεασάμεναι τὰς 
τῶν οὐρανίων ἀρχὰς χαὶ δυνάμεις χυβερνώσας πᾶσαν τὴν γένεσιν καὶ ἄλλας 
ἄλλων μείζους καὶ δυνατωτέρας, ὅϑεν καὶ αὐταὶ δυνάμεως ἐφίενται" δέοντος 
γηνώσχειν, ὅτι παρ᾽ ἐχείνοις μὲν τὰ τρία σύνεστιν, ἀγαϑότης δύναμις νοῦς, 
παρ᾽ ἡμῖν δὲ ἢ 

᾿ “ ἤ ν. »νΜΧΝ 3. Ἂ 

τὴν δοχοῦσαν δύναμιν. .......0τὐνν νων τὸ ἔχον αὐτὴν 
ΝΣ ΕΈΈΕΕΕΕΕ χαὶ ἢ δοχοῦσα τιμή, ἀξία... ...Ὁ«τνν νον 
εν ἐχείνης ὄργανον ἄνευ δὲ... .. εἰς ὕλεϑρον ἄγει τοὺς χρωμένους. ἀπὸ 

Ὦ σχόλ. ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην οὐ γὰρ οἷόν τε αὐτὸ φθαρτὸν ὃν ἐν οὐρανῷ γενέσϑαι. 

8 σωματοειδοῦς ζ78667] σωματοειδῇ ΗΔΙ͂ 1 βεβιωχυῶν Η͂ || ἐλλαμπομένον 27} 

8 ἔχαὶ πῶς ΗΜ || 10 φυτῶν) ς΄. ῬΙέμίωδ Ν᾽. Η. ΧΙ͂Υ 89ϑ. ΧΥ͂ΙΙ 1388. ΧΧΊῚΙ 51. 
ΧΧΥ͂Ι 69. --- 11 221. ΧΥΠΙ 119 αἱ. (ὕειον) ἃ 11 μετὰ τῶν ὀχημάτων --- 16 ἐχ μό- 
γῶν ΗΠ μετὰ τῶν... μόνων Μ'ᾧἃ' ἡ 11 »οδέ ὀχημάτων δμρρ). συμπεριαγωγὴν ὕύδοπον [ 
20 καὶ 2] ἦν ΑἹἵΙ͂ ᾿ 24 ὅμως δὲ 2537 ὅμως᾽ εἰ δὲ ΜΓ [525 ἐχείνων ονι. Η ἢ 26 ἀφανε- 
στέρας Η 21 πείραν Η͂ 28 οὐ Τνοοίμδ ἐπ ΑἸοῖδ. 1 ». 99. 136 Οὐ. ὃὁὃ530 δαῦται 
ἩΜ ἢ »ιαϊΐηι δέον ἢ 382 δὲ ἡ -- ». 98, 1 λάβοις ἄν, ὅτι καὶ 577] δὲ ἡ... Ὅτι καὶ 27 
386 ὥλεϑρον ΠΗ » Ἑάἀπὸ ..... ων Ἡ 51 δολοίζο οι. Δ, 
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[δὲ τούτ]ων χκἀχεῖνο λάβοις ἄν, ὅτι χαὶ τὰ δοχοῦντα αἰσιώτερα εἶναι τῶν ἀπο- 
νεμομένων βλάπτει πολλάχις διὰ τὸ μετέχον οὐχ ὀρϑῶς αὐτοῖς χρώμενον, χαὶ 
τἀναντία τούτων ὀνίνησιν, ἐπιστρέφοντα τὰς ψυχὰς εἰς τὴν προσοχὴν χαὶ τὴν 
ἀμείνω ζωήν καὶ ὅτι πολλοῖς ἢ ἱστορία τῶν καχῶν εἰς ἀγαϑὸν τελευτᾶν οἶδεν, 
οἷς ἄνευ ταύτης οὐχ ἦν ἀφεληϑῆναι δυνατόν. οὕτω γὰρ καὶ αἱ ὑπὸ γῆν ἐν 
πόνοις γενόμεναι χαὶ ἄλλους ἰδοῦσαι τληπαϑοῦντας ὠφέληνται πρὸς τὰς τῶν 
ἑξῆς βίων αἱρέσεις. 

Διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν χαχῶν καὶ τῶν ἀγαϑῶν ταῖς πολ- 
λαῖς τῶν ψυχῶν γίνεσϑαι χαὶ διὰ τὴν τοῦ χλήρου τύχην ἕως τοῦ 
ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρανίαν [Ρ. 6195]. 

᾿Απὸ πάντων τῶν περὶ τοὺς κλήρους καὶ τὰς αἱρέσεις τῶν βίων ἱστορημένων 
οἷον συμπέρασμα ἕν ἐπιστημονιχὸν συνάγει διὰ τούτων ᾿ ὅτι τούτοιν χρεία δυεῖν, 
ἑνὸς μὲν τῆς ὀρϑῆς χρίσεως περὶ τὸ ἄμεινον χαὶ χεῖρον τῶν προτεινομένων βίων, 
ἑτέρου δὲ τοῦ τὸν χλῆρον μὴ ἐν τοῖς ἐσχάτοις πίπτειν τί γὰρ εἰ χαὶ ὃ αἱρού- 
μενος εἴη περὶ χρίσιν ἀσφαλής, ἀλλ᾽ οἱ προτεινόμενοι βίοι διὰ δή τινας αἰτίας 
οἱ τυχόντες εἶεν; τί δὲ εἰ εὐμοιρία μέν τις εἴη περὶ τοὺς βίους, ὁ δὲ αἱρού- 
μενος εἰς ἐχλογὴν τῶν ἀμεινόνων ἄτοπος: δεῖ οὖν τῶν ἀμφοτέρων, καὶ τῆς 
τοῦ χλήρου μοίρας ἀγαϑῆς καὶ τῆς ἡμετέρας χρίσεως... ... .«.«.ὖὦ τῶν 
φησιν, χαὶ ὅτι... ....Ὁ ον νων [ἢ] ἐνῚθένδε ἐχεῖσε πορεία χαὶ ἐχεῖϑεν δεῦρο 
[πάλιν] εἰς ἕτερον βίον οὐ τραχεῖα χαὶ χϑονία [γίγνοιτ᾽ Ἰ ἄ ἄν, ἀλλὰ λεία τε καὶ οὐ- 
ρανία, τί δὴ [περὶ τούτου] λέγωμεν; τὸ μὲν δὴ τραχὺ καὶ χϑόνιον σημαίνει 
τὴν ἐπίπονον καὶ χολάσεσιν ἔνοχον οὖσαν ζωήν, τὸ δὲ λεῖον καὶ οὐράνιον τὴν 
εὐπαϑείας μέτοχον καὶ εὐμοιρίας. πᾶσα γὰρ τραχύτης ἐμποδών ἐστι ταῖς χινή-- 
σεσιν, οὐχ ἐῶσα ῥᾳστώνης μετέχειν, πᾶσα δὲ λειότης ἀπαραπόδιστον παρέχει τοῖς 
πορευομένοις τὴν διέξοδον. ζωΐῇς οὖν ἢ μὲν εὐχολίαν ἢ δὲ τληπάϑειαν ταῖν 
ὁδοῖν περιποιεῖ. χαὶ ἔοικεν ταῦτα μὲν παραγίγνεσθαι τὰ ἀγαθὰ ταῖς ψυχαῖς 
ἀπό τε δαυτῶν χαὶ τοῦ παντός, τὴν ἀξίαν μὲν τοῦ παντὸς ἀποδιδόντος, τῶν 
δὲ ̓ Φυχῶν ἑαυτὰς ποιουσῶν ἀξίας διὰ τῆς ἔμφρονος ζωῆς" ἐχεῖνα δὲ τἀναντία 
τούτων ἀπ᾿ ἀμφοτέρων πάλιν, τῶν μὲν διὰ τὴν ἀφροσύνην ἑαυταῖς ἐπιχλωσασῶν 
μοχϑηροτέραν ζωήν, τοῦ δὲ παντὸς τὴν ὀφειλομένην αὐταῖς μοῖραν ἐπαρτή- 
σαντος. 

Ἐκχ δὴ τῶνδε τῶν ῥήσεων χἀχεῖνο συλλογιστέον, ὡς ἄρα χατὰ Πλάτωνα, 
χαὶ εἰ μὴ συντελεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν τὰ ἐκ τοῦ παντὸς ἀπονεμόμενα ταῖς ψυ- 
χαῖς, ἀλλὰ συντελεῖ πρός 1ε τὸ εὐδαίμονας γενέσϑαι, χαὶ διὰ τὰ ἐχεῖϑεν 
ἐμποδισϑεῖεν ἂν πρὸς τὴν εἰς εὐδαιμονίαν δδόν. καὶ γὰρ σώματος τοιοῦδε πρὸς 
τὴν χατ᾽ ἀρετὴν ἄσκησιν δεῖ, καὶ περιουσίας τινὸς εἰς τὸ μὴ τῶν ἀναγκαίων 
ἐνδεεῖς ὄντας ἀφέλχεσϑαι τῆς προηγουμένης ἑαυτῶν ἐπιμελείας, καὶ τῆς ἔξωϑεν 

2 διὰ τὸ μετέχον] δὴ τὸν μετέχοντα ἴομεν 4 τῶν οηι. Η»γ. [|| ὃ τῶν απέο καχῶν 

οὔ. Η »γ. 1} 10 εἷσεν ΗΙὶ | 117 τῶν ἀμφοτέρων ΤΠ ἀμφοτέρων ΑΓ || 18 τοῦ χλήρου μοίρας 
Δ] οπι. ἐπ ἰαοιηα 14 {{έ. Η ὶ κρίσεως --- 20 εἰς ἕτερον βίον 11] κρίσεως εἰς ἕτερον βίον 27, 
19 ἡ δωρρίευξ 20 πάλιν διερρίουϊΐ (ς7. Ῥίαξ. ». 6195) ..... Ἢ [1 οὐ τραχεῖα χαὶ χϑονία.. 
ἀλλὰ Μ,, οὐ τραχείως .......... ἂν, ἀλλὰ ΗΕ ἢ λείαν τὲ Πῖ »». ἢ 21 "τί δὴ .. λέγωμεν; 
Μ τί ὃε ........ λέγωμεν" Η Ἰ] 26 περιποιεῖν 47 παραγίνεσθαι 37 ἢ 85 “ἐμποδίσοιεν 
ἩΪΙ͂ 
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ἀταραξίας ἀπερισπάστους 

χοσμοῦσιν᾽ χαὶ .......τνὐ νειν νειν χαὶ χα- 
λεπὰ πράως....... «τον ν νειν νειν εν ἐστιν τὸ ὑγιῶς φιλοσοφεῖν. ἐον 
Ν ΈΈΕΕΕΕ πίπτειν δηλοῖ. τοῦτο μὲν τοίνυν... .. .. 
πρὸς τὴν ῥῖψιν συμφώνως. εἰ γὰρ... . . σῆς ῥίπτει τοὺς χλήρους ταῖς ψυ- 
χαῖς.. .....- τοὺς ῥιφέντας χλήρους πίπτειν εἰς τὰς... .. [δ]εχομένας 
αὐτοὺς ψυχάς. ἄμφω δὲ δηλοῖ δήπουθεν, ὡς ἄρα χατὰ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων 
περιόδων ποίησιν εἰς ἡμᾶς οἱ χλῆροι κατιοῦσιν, ἀπὸ ὑψηλοτέρων εἰς χαμαιζη- 
λότερα φερόμενοι χαὶ ἀπὸ ὁλιχωτέρων εἰς μεριχώτερα. καὶ τί δεῖ περὶ χλήρων 
λέγειν, ὅπου γε χαὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων ἐν Φιλήβῳ [Ρ. 16] ῥῖψιν ἐχάλεσεν 
τὴν εἰς ἡμᾶς μετάδοσιν ἀπὸ τῶν ϑεῶν τῆς διαλεχτιχῆς ἅμα φανοτάτῳ πυρὶ διὰ 
Προμηϑέως ῥιφείσης; οὕτως οἰχεῖον αὐτῷ τὸ ὄνομα τῆς εἰς τὸ χάτω ποιήσεως 
τῶν ἀνωτέρων σύμβολον, καὶ τῶν ϑεολόγων ῥίψεις καὶ πτώσεις ϑεῶν τὰς χατὰ 

βούλησιν τῶν χινούντων αὐτοὺς ἄνωθεν ἕως τῶν ἐσχάτων ἀποχαλούντων. Τὸ 
δὲ ὑγιῶς ἄρα φιλοσοφεῖν ἢ ἐστιν τὸ μήτε δι᾿ ἄγνοιαν τῶν ἀμεινόνων χαὶ χει- 
ρόνων βίων αἱρεῖσϑαι τοὺς χείρονας ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων, μήτε δι’ ὄρεξιν ἄμε- 
τρον ἐφιστάντας τοῖς ἀμείνοσιν εἶτα ἐπιπηδᾶν τοῖς χείροσιν. τὸ γὰρ ὑγιὲς δηλοῖ 
τὸ μηδενὶ ἐλλεῖπον εἰς τὴν ὀρθότητα τὴν προσήχουσαν τοῖς εἰς τὰς αἱρέσεις 
ἀπαντῶσιν ᾿ ἐλλείπει δὲ πᾶν τὸ χατὰ ϑάτερα τούτων ἀτελές, ὡς τό γε χατ᾽ ἀρυ-- 
φότερα χωλεῦον, χρίσιν χαὶ ὄρεξιν, τελέως 

[αἱ]ρεῖσϑαι τίνα ποτὲ .........ῳὕὦὃ ἐνινςν λεγόμενα ἐξ ὧν συνήγαγεν .. 
ΝΕ εὐδαίμοσιν ἐσομένοις, τοῦτο ὑγιῶς φιλοσοφεῖν ἐν ταῖς αἱρέ-- 
σεσι τῶν βίων, καὶ τοῦτον τὸν χλῆρον μὴ πίπτειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις. 

Ἔτι δὲ ἀναδιδάξας φησὶν [Ρ. 6195] ταύτην τὴν ϑέαν τῶν αἱρέσεων ἀξίαν ἰδεῖν 
εἶναι παρὰ τοῦ ἀγγέλου λελέχϑαι᾽" καὶ πῶς ἀξίαν ἰδεῖν, προσέϑηχεν τριχῇ μὲν 
διδλὼν αὐτήν, εἰς τὸ γελοῖον, εἰς τὸ ἐλεεινόν, εἰς τὸ ϑαυμαστόν, χοινὸν δὲ 

ἐπαγαγὼν πάσαις ταύταις ταῖς αἱρέσεσιν τὸ κατὰ συνήϑειαν ὡς τὰ πολλὰ τῶν 

Ἂ σχόλ. ἀντὶ (τοῦ) ζητεῖν μετ᾽ ἀκριβείας χαὶ αὐδεχάστως. οὕτω δὲ χαὶ Ἀριστοτέ - 
λης [»ῆ΄ψε. αι8ο. 1 2 ». 1885 20] ἔχει γὰρ φιλοσοφίαν ἢ σχέψις, ἀντὶ (τοῦ) ἀξιό- 
λογον ϑεωρίαν. 

1 ἀπερισπάστους --- 7 εἰς τὰς... μετεχομένας Η, ἀπερισπάστους.. .. εἰ γὰρ... ῥίπτει 
τοὺς χλήρους ταῖς ψυχαῖς .. τοὺς χλήρους πίπτειν εἰς τὰς (μὴ δ)εχομένας (δέο) ΜΓ [1 4 διρρί. 
,76γ6 ὅϑεν σαφές, χαὶ τί] ἐστιν τὸ ὑγιῶς φιλοσοφεῖν, καὶ τί τὸ τὸν χλῆρον αὐτῷ] πίπτειν δηλοῖ. 
τοῦτο μὲν τοίνυν [εἰκὸς ἔχειν) πρὸς τὴν ῥῖψιν συμφώνως. εἰ γὰρ [ὁ προφήτ]ης ῥίπτει τοὺς χλήρους 
ταῖς ψυχαῖς, ἀνάγκη] τοὺς ῥιφέντας χλήρους πίπτειν εἰς τὰς [ὁμοῦ δ]εχομένας αὐτοὺς ψυχάς [] 
8 ἄμφω δὲ δηλοῖ δήπουθεν 17] ἄμφω δη. «ἥπουϑεν ΜΙ͂ [Π οὐρανῶν ΠΙ͂ || 9 κχατίουσιν Η͂, 
κα. οὔσιν ΑΓ || χαμαζηλότερα ἈΓΙ͂ 11 δὁῳ. Ῥλιϊοῦ. ἱ. ος. ϑεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις --- 

ποϑὲν ἐχ ϑεῶν ἐρρίφη διά τινος Προμηϑέως ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί ΠΟ 14 ϑεολόγαν) Πορι. 
1. Α 590 45., ς΄. Ῥγοοίιιδ ἐπ Κη». ». 511, 40 δ. 49 (Ρίαΐ. γεῖρ. 11 ». 3184) [τὰς 27 
τε Η |ἰ 18 ἐφιστάντα 11 1] 21 τελέως --- 28 λελέχϑαι. χαὶ πῶς 27] τελέως ... καὶ πῶς 

Μ᾿ 2425. διρρὶ. ὕόγα [εἴ τι μένει ἐν τοῖς] εὐδαίμοσιν [| 27 Ῥἀναδιδάξαι Η ||] εἶναι ἰδεῖν 
Ἡ »». (εὐ Ῥία() ἢ 29 χοννὸν Η͂ | 80 τὸ 727 τὸν Ἀ [|| 81 δᾳ. δολοϊέοπ οηι.  [| ἀντὶ 
τοῦ] ἀντὶ ΗΠ (ἰά. 82) || ἀϑεκάστως Η || 32 φιλοσοφίαν «γὐδέοί.) φιλόσοφον Η 

"»ἃ 0 
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προβεβιωμένων γίνεσθαι τῶν βίων τὰς αἱρέσεις, καὶ τοῦτο εἰπὼν αἴτιον εἶναι 612 
τῆς παντοίας αὐτῶν ἐξαλλαγῇῆς. Τοῦτο μὲν οὖν ἀνάλογόν ἐστιν τῷ ἐν Φαίδρῳ 
[Ρ. 248 54ᾳ.] ῥηϑέντι περὶ τῶν νεοτελῶν ψυχῶν ὡς γὰρ ἐχείνας ἔφη χατὰ τὰ 
ϑεάματα πλείονα. ἢ ἐλάσσονα ὄντα βίους ἄλλους καὶ ἄλλους προστήσασθαι, 
τοὺς μὲν ἀμείνους τοὺς δὲ χείρους, οὕτω χαὶ ταύτας χατὰ συνήϑειαν τῶν προ-- 
βεβιωμένων ἐπιτρέχειν ἄλλοις καὶ ἄλλοις βίοις" πλὴν ὅτι προσέϑηχεν ἐν τού-- 
τοις, ἐνδεχομένην τὴν πρότασιν. ποιῶν, τὸ ὡς τὰ πολλά. διότι ϑαυμαστὸν 
οὐδὲν χαὶ ἀποστέρξαι τινὰ ψυχὴν τὸ σύνηϑες διά τινας πόνους, μεμνημένην ὧν 
ἔπαϑεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις οἵαν παραδώσει τὴν Ὀδυσσέως ψυχὴν πό - 
γῶν χαὶ φιλοτιμίας λελωφηχυΐαν [Ρ. 6205]. καὶ αἱ 

ἀπορήσαν .. ... «τ νννννινιν τοσοῦτον ἔχειν χράτος.........- 
ΝΞ ΞᾳἘ.ᾳΕΕ χαὶ εἰς οὐρανὸν ἀνά... .... «το νος φιλοσοφίας βε-- 
βιωχυίας.... .. εἰς ἄλογα ζῷα χατάγειν διὰ τὴν πρὸς... . «.«-- οὐσᾶν 
ἐχ συνηϑείας ζωήν, ἔλεγον. ....... ὅτι παντάπασιν οὕτως ἔχει" [ἐπεὶ] 

᾽ ’ Ἅ “)» Ἁ - ς - σ᾽ ῖ Ἐς ς - 

πάμμεγα δύναται τὰ ἔθη παρὰ πᾶσιν ὡς εἰπρῖν, ὥστε καὶ ὑποτάττειν ἡμᾶς 
ἄλλοις χαὶ ἄλλοις γένεσιν ἐν τῷ χόσμῳ χαὶ πρὸς ἀλλήλους συνάπτειν ἢ δι- 

- Ύ 

ἰστάνγειν, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις. παρὰ τούτοις μὲν οὖν οὐδὲν ϑαυμαστόν, 
σ ΄ 2 Υ ἤ [4 - Χ . ὦ » . ) 3. ὦ - 
ἅτε λόγον οὐχ ἔχουσιν, μόνοις δουλεύειν τοῖς ἔϑεσιν᾽ ἄλλα χαὶ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν 

«« σ -ΨὉ “Σ-΄.΄ - 

ϑείων ἀχούω τῶν λογίων λεγόντων ὃτι ἐθίσαντα τὰ στοιχεῖα τοιῶσδε ζῆν 
ν᾿ ΄ νι ι 9 -. - ς σ ν Ἁ 

οὐ παραλλάττει τὸ ἔϑος, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ἡλίου, ὁτι περὶ τὸ χέντρον 
ἐθὰς ἔρχεται τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἐξανύων. χαὶ ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀνθρώπους οὐχ 
ΝΨ) “ - -- “ , ἤ ϑ-. «Ὦ 

ἄλλο τι ποιεῖ τοῖσδε τοῖς πατρῴοις ἑπομένους μὴ δύνασθαι ῥᾳδίως αὐτῶν 
ἀφίστασθαι, δίχην δὲ ὑπέχειν μεϑισταμένους, ἢ τὰ ἔϑη διὰ τὸν χρόνον χυρω- 
ϑέντα" διὸ χαὶ οὐχ ἀσφαλὲς αὐτὰ χινεῖν. τούτων δὲ ἀπορηϑέντων ἐλέγομεν 
τὴν πρώτην τάξιν τινὰ δαιμονίαν ἐπίσχοπον εἶναι τῶν ἐθῶν τούτων, ὑπὸ τὸν 
αἰῶνα τεταγμένην" καὶ γὰρ τὸ ἔϑος οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὸ ποτὲ οὐχ ἄλλως 

Υ̓ Ύ “-- “- «-- -- 

ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἐπιτηδευϑέν᾽ οὔσης οὖν σειρᾶς ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τῆς πάσης μὲν 
ζωῆς ἀεὶ ἑστώσης, πάσης δὲ ἀεὶ χινουμένης μετρητιχῆς, εἶναί τινα τελευταίαν 

ἀπ᾽ ἐχείνης τάξιν τῶν “ποτὲ μὲν χρατούντων, ἀμεταβόλων δὲ ἔν τισιν χρόνων 

θ. προσέϑηχεν ἐν 131] προσέϑηχεν ἀλλ᾽ ἐν Ιῖ ἢ 17 ὡς τὰ πολλὰ (ς΄. Ῥγοοΐωδ ἐῃ ᾿ομιρ. 
». 382 6χίγ.}) τὰ πολλὰ ίαί. ἢ 9 δφ. μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων φιλοτιμίας λελωφηκυῖαν 
Ῥιαΐ. ᾿. ο. (ς 7. ». 104, 38) Π 10 φιλοτομίας ΑΗ [καὶ αἱ --- 11 γένεσιν ἐν τῷ χόσμῳ 4] 
καὶ αἱ... ἐν τῷ κόσμῳ ΔΙ͂ Π 12 δῳ. διρρὶ. ζεγα ἀπορήσανίτες, πῶς ὁ Πλάτων τὰ ἔϑη ἀξιοῖ] 
τοσοῦτον ἔχειν χράτοςΐ, ὥστε τῶν ψυχῶν τὰς μὲν] καὶ εἰς οὐρανὸν ἀνάίγειν πρότερον ἔϑει ἄνευ) 
φιλοσοφίας βεβιωχυίας (ο΄. ». 6199) [, τὰς δὲ] εἰς ἄλογα ζῴα χατάγειν διὰ τὴν πρόσίφορον καὶ 
ἀρέσχ]ουσαν ἐκ συνηϑείας ζωήν. ἔλεγον [δ᾽ ἤδη καὶ ἄλλοι,] ὅτι χτλ. σοἷ σμηι ὕὕδοηθγο πρὸς μὲν 

οὖν τοὺς ἀπορήσανίτας] --- ἔλεγον [ἤδη καὶ ἄλλοι] ὅτι ἢ 15 "ἐπεὶ] ..... Ἢ || 20 ἀχούω ΗΠ] 
ἀχούων ΜΙ͂ || λογίων ΕΠ οοΥ7.} λογικῶν Η ρ»γ. ΜΙ || 21 φ΄. Τραπιάδοΐμδ ἐπ Ῥαγηιθη. 7οῖ. 3201 

οοὐϊοὲδ (φμόηι ἰοοιηι δωρροαϊέαυϊέ Ἡεῖ(2) τὰ δὲ λόγια ἁπλῶς φύσιν λέγει τὴν διὰ πάντων 
χωροῦσαν ἀπῃωρῆσϑαι τῆς μεγάλης Ἑ χάτης᾽ ἡ (ἢ σοά,) καὶ τῆς σωματικῆς ἁπάσης χινήσεως 
προχατάρχειν εἴρηται τῆς ᾿Εχάτῃ (ἑχάστῃ οοα.) πρεπούσης" 

ἄρχει γὰρ φύσις ἀχαμάτη κόσμων τε χαὶ ἔργων, 
οὐρανὸς ὄφρα ϑέῃ δρόμον ἀίδιον κατασύρων, 
χαὶ ταχὺς ἠέλιος περὶ χέντρον ὅπως ἐθὰς ἔλθῃ (ς΄. Ῥγοοίια ἴθ Τίηι. ». 4Ὶ ἢ 

28 ποιεῖ ΠΠ ποιεῖν ΜΙ͂ {Π πατρῴοις Η] πατρίοις Δ [|| 28 ὡσαύτως 7 ὡς οὕτως Ὡῖ 
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96 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

περιόδοις μείζοσιν ἢ [ἐλάττοσιν] 
τὴν αἰτίαν χαὶ δύναμιν. .... .....᾿ εννν͵ ϑεῶν εἷ- 

ναι χρατι ἣν μὲν νοερωτέρων, τὸ δὲ ρ ς« δ Ὁ 5 9 9.9 4 5 ὁ ὁ ὃ ἃ 06 ΦςΦουου Φο 0 ρ 4 “ Φο Κ ὁ ὃ ὃ ὃ 8 ὁ οεο 

’ Ἁ ’ “ - 

ὌΝ χαὶ μονάδα μίαν πρὸ τούτων... .....{Ὁ{Ὁν. ὅλῳ αἰῶνι πᾶσιν 
-« 9 -- ΝῚ ’ 9. “-ψ 2 ͵ “-. 

τοῖς τε ἀμείνοσιν χαὶ τοῖς χείροσιν τὸ χράτος αὐτὴν ἐνδιδοῦσαν χαϑ᾽ ὅσον χοινοῦ 
“« . ΄ “ ἣ 

τινος χαὶ ταῦτα μεταλαχόντα τὴν πρὸς τὰ ἄλλα πάντα τὰ περιόδοις μετρού-- 
Ύ ᾿ - α« Ύ μενά τισιν ἔλαχεν ἐξαλλαγήν. ὡς οὖν αἱ ὥραι τῆς σειρᾶς οὖσαι ταύτης ἀνα-- 

χυχλοῦσι τὰ ἔργα τῆς φύσεως, οὕτως εἶναί τινα χαὶ τῶν ἐθῶν μετρητικὴν αἷ-- 
τίαν τὴν ὁρίζουσαν πάντα χατὰ περιόδους οἰκείας. 

Ύ ΄ “ « » 

Τούτων δὲ εὖ εἰρημένων, τοῦ μὲν ἄλλα τῶν ἐθῶν ἐν ἄλλοις χρόνοις λύ-- 
Ἔσϑαι χαὶ γένεσιν ἔχειν αὖϑις ἐδόχει τὴν ἀρχὴν ὁ λόγος ἀνηυρηχέναι, πόϑεν αι καὶ γένεσιν ἔχειν αὖϑις ἐδόχει τὴν ἀρχὴν ὁ λόγος ἀνηυρηχέναι, 

- ἐς 3 4 - δὲ Ὅλως τοῖς ἔϑεσιν ἡ ἰσχὺς, δι᾿ ἣν τοσαύτην ἔχει πανταχοῦ τὴν ἐπιχράτειαν, 
᾿ ὁ -. “αι -- 

οὔπω διορίζειν. ἵν᾽ οὖν καὶ τοῦτο πιέσωμεν, ἐδόχει χρῆναι πρότερον ἰδεῖν, 
4 ν δ», 9 ζς »ν -ΨἦὮἌὠ ) - ’ὕ Ἃ - 

τίνα δυναμιν ἔχει τὰ ἔϑη, παρ ἡμῖν, εἶτ᾽ ἐντεῦϑεν ἐξαναστάντας τὴν ἐν τοῖς 
σ ) ὦ ᾽ - Ω͂ - ν ᾽ δ 

ὁλοις αὐτῶν αἰτίαν χαταδήσασθαι. δῆλον τοίνυν ὁτι τὰ ἔϑη νόμιμα ἅττα 
’ Χ . σ 2 - 

βούλεται εἶναι, εἰ χαὶ ἄγραφα, φασίν, νόμιμα δὲ Ὁμως ἐπεὶ χαὶ οἱ ἀληϑεῖς 
νόμοι δέονται γραμμάτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς χεῖνται ταῖς τῶν κατ᾽ αὐτοὺς 

- Ύ 

ζώντων ψυχαῖς ἀχίνητοι μένοντες. χαὶ τὰ ἔθη οὖν τὰ παρ᾽ ἑχάστοις ἴδιά τε 
ν ΄ ,ὔ » ᾿ ἤ ν ΑΥ̓͂ Ἃ 

χαὶ χοινὰ νόμοι δΥγ, τινές εἰσιν ἔμψυχοι, χαὶ ἕπεται νόμοις ἄλλα ἄλλοις, ἢ 
- - - “ «-- 

φυσιχοῖς ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων, ἢ πολιτιχοῖς ὡς ἐπ᾿ ἀνθρώπων. εἰ οὖν ταῦτα 
ἀληθῆ, δῆλον δήπουθέν ἐστιν τὸ ἐχ τούτων συμβαῖνον, ὡς ἄρα 

ΝΜ 3 «- 

ἄν τ᾽ ἐπὶ τῶν 

ϑεωρῆται στοιχείων ἀ 

χαὶ ὡσαύτως χαϑ᾽ ἕνα........... [ἄν τε] ἐν ἀγϑρώποις, ἔν τισι ταχτοῖς 

δυναστεύοντα χρόνοις, ἄν τε ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, συμπληροῦντα τὴν κατὰ φύσιν 

ἁχάστων διεξαγωγήν. τὸν δὲ δὴ Νόμον τοῦτον ἅτε ϑεὸν ἡγεῖσθαι συνοχέα τῶν τὰ 
᾽ Α ς 8 Ν ͵ “- - 

εἱμαρμένων νόμων, οὺς ὃ ἐν Τιμαίῳ [Ρ. 465] δημιουργὸς ἐγγράφει ταῖς ψυχαῖς, 
χαὶ τῶν εἰς πᾶσαν τὴν τοῦ χόσμου πολιτείαν διατεινόντων, ἠχούσαμεν πολλάχις 
τῶν τε ϑεολόγων αὐτὸν ἐξυμνούντων χαὶ τοῦ Πλάτωνος ἔν τε Γοργίᾳ 

Ἁ -- Α Ὕ ΝῚ Ἁ ΗΝ «- ’ 

χαὶ ἐν Νόμοις. διὰ τοῦτον δὴ οὖν τὸν ϑεὸν δὴ ϑαρροῦντες λέγωμεν καὶ 
τὴν τῶν ἐθῶν τῶν πανταχοῦ δύναμιν ὑποστῆναι μεγάλην μοῖραν ἐν τῷ χόσμῳ 

-.. Ά Ἁ ὔ «« ς -. 

λαχοῦσαν, χαὶ πολλὰ γίνεσϑαι κατὰ ταύτην καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς. 
“«« ῆ -- «-.ὖῳ ὔ ’ 

χαὶ ὥσπερ οἱ μὲν ἀληϑεῖς νόμοι τῶν χοσμιχῶν εἰσι νόμων εἰχόνες, οἱ δὲ ἡμαρτη- 

μένοι, νόμοι μὲν ἀλλ᾽ ἐσχιαγραφημένοι τινὲς ὄντες ἀποπτώσεις ἐχείνων ὑπάρ- 

χουσιν, οὕτω χαὶ ἔϑη τὰ μέν ἐστιν ἐν ταῖς ἡμετέραις ζωαῖς ἐοικότα τοῖς τῶν 

1 μείζοσιν ἣ --- 4 αἰῶνι πᾶσιν ΗΠ μείζουσιν... πᾶσιν 27 || 1 ἐλάττοσιν δερρίεεϊ [ 
3 μὲν] τῶν μὲν 7 »». [|] ὅ τοῖς τε ἀμείνοσιν 317] τοῖς ἀμείνοσι ΜΓ [ὀ-καϑ᾽ ὅσον ογι. Ἡ ἴη 
ἰαεμηα 1 76γ6 ἐϊέ. ἢ θ τὴν πρὸς οηι. Η ἔπ Ἰάοωπα θ ζόγο ἰδ. 18 ἵνα οὖν ΠΗ || πιήσω- 
μὲν Δῖ || 1ὅ 6 10 νόμιμα Μη) μόνιμα Η || 21 συμβαῖνον (ογι. ὡς ἄρα) --- 2ὅ ἐν ἀνθρώποις 

ἕν τισι ΗΠ συμβαῖνον ὡς ἄρα... ἔν τισι Α͂ |Π| 25 ἄν τε δερρίους ἃ 26 δυναστεύοντα 147] 
δυ.....«ννς Ἡ ἃ 21 ἅτε ὕϑδεηον) ὅτι ΗἩΛΙ͂ ἃ 28 ο΄. Ῥγοοίιιδ τα Τίηι. » 8280-ὁ. Τεογηϊὶαδ 

ὧι Ῥλαράγ. ». 148 “δὲ 11 ἐγγράφεται Η || ϑεολόγων)] ς΄ Ογρλίοσα αρ. Τοδεοῖ. ΔΑρίαορῆ. 
». 8338. 814 || Γοργίᾳ] ς΄, ». 5285, ΤῬγοοΐωμδ Τλεοῖ. Ῥίαϊς. Υ 9 ». 268 (Υ̓ 16 ». 206) 
381 Νόμοις) φῇ ΤΥ ». 1188.--1145 (7161) || λέγομεν ὕύβδεπενῦ 
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ὅλων, τὰ δὲ εἴδωλα ἐχείνων ὄντα τυγχάνει᾽ χράτος δὲ ὅμως ἔχει καὶ ταῦτα 
μεταλλάττειν τάς τε λήξεις ἡμῶν χαὶ τὰς ἐν τῷ παντὶ τιμὰς καὶ ἀτιμίας. 

Ἀλλὰ τούτων μὲν ἅδην᾽ ἐπανελθόντες δὲ εἰς τὰ προχείμενα λέγωμεν, ὅτι 
τριῶν διαφόρων εἰδῶν πρὸς ἄλληλα ῥηϑέντων, τὸ μὲν ἐλεεινόν ἐστιν ἐν οἷς εἰς 
ἄλογα μὲν ζῷα ψυχὰς εἰσδυομένας παραδίδωσιν ἄλλα ἀστειότερα τῶν ἄλλων, καὶ 

- Υ̓͂ ς ᾿ Ύ Α " Ἁ Ἅ 3 - Ἁ ὔ Μ) 

ταῦτα δοχούῦσας Ἡρωιχᾶς εἶναι" διὰ τοῦτο γὰρ ἐλεεινὸν αὐτῶν τὸ πᾶάϑος ἔδοξεν- 
Υ͂ )  ἢἵὮΐῤ Μ Ἁ ἤ ΄ , 3 - 

εἶναι, τοιαύτην ἀπόπτωσιν ἔχειν διὰ πάϑος τηλιχαύτας ψυχάς. τὸ δὲ γελοῖον 
ἐν οἷς αἰσχρὰς εἰς ὅμοια ζῷα πιπτούσας ἱστορεῖ τί γὰρ ἄλλο τὸ γελοῖόν ἐστιν 
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ἢ τὸ αἰσχρὸν μετὰ ἀσθενείας: δι᾿ ἀδυναμίαν οὖν ζωῆς καὶ εὐτέλειαν εἰς ἄλλα ᾿ 
ζῷα τοιαῦτα φερομένας εἰχότως ἀποχαλεῖ γελοίας. τὸ δὲ ϑαυμάσιον ἐν οἷς 
ἐρεῖ τινας ψυχὰς ἐπιστατιχῶς αἱρεῖσθαι τοὺς βίους, οὐχ ἐπιπηδώσας ἀλόγως 
τοῖς ὑπ᾽ ὀφθαλμοῖς διὸ καὶ μεταβάλλειν τὰς τοιαύτας ἀπὸ χειρόνων τινῶν 
βίων εἰς ἀμείνονας, ἢ ἐξ ἀνθρωπίνων εἰς ἀνθρωπίνους, ἢ καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς 
λογικὰ ζῷα μεϑισταμένας. Εἰ δὲ βούλει χαὶ ἄλλον τρόπον" τὸ μὲν ϑαυμάσιον 
τῆς ἀρίστης ἐστὶ ζωῆς καὶ εἰς εὐδαιμονίαν ἀγομένης, τὸ δὲ ἐλεεινὸν τῆς ἐναν- 
τίας πρὸς ταύτην καὶ τοῦ οἰκείου τέλους ἐχπεσεῖν. χινδυνευούσης, τὸ δὲ γελοῖον 
τῆς μήτε ἀγαθὸν μέγα μήτε χκαχὸν ἐχούσης, αἰσχρᾶς μὲν οὔσης χαὶ διὰ τοῦτο 
οὐδαμῶς εὐδαιμονιχῇς, ἀσϑενείᾳ δὲ συνούσης καὶ διὰ τοῦτο οὐ παντελῶς χαχο-- 
δαιμονίαν ἀπειλούσης. χαὶ γὰρ τῷ ὄντι πᾶς μὲν ϑαύματος ἄξιος βίος εἰς 
εὐδαιμονίαν φέρων, πᾶς δὲ ἐλεεινὸς εἰς χαχοδαιμονίαν ὠϑῶν, ὃ δὲ ἐν μέσῳ 
τούτων εὐτελής τε ὧν χαὶ αἰσχρὸς γελοῖος ἂν εἰχότως ἐπονομάζοιτο διὰ τὴν 
ἀμφοτέρων τούτων συμπλοχήν. 

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ εἰς ἄλογα ζῷα μεϑίστησι τὰς φυχὰς ὃ μῦϑος, τῶν δὲ 
παλαιῶν οἵ μὲν χατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πρὸς τὴν ἄλογον 
ἀπεδέξαντο τὴν μεταβολήν, οὐ σωμάτων λέγοντες ἔνδυσιν ἀλόγοις ζῴοις προσ-- 
ἡχόντων, ἀλλὰ ζωῆς προχείρισιν ἐχείνοις οἰχείας ---- εἶναι γὰρ χαὶ ἐν ἡμῖν πάντα 
ὅσα χαὶ ἐν ἐχείνοις͵ χαὶ ζὴν ἡμᾶς ποτὲ μὲν χαϑ᾽ ὃ κχοινωνοῦμεν τοῖς ἀλόγοις 
ἀλογωθέντας (οἷδε γὰρ οὐχ ἀπέχουσι κυνῶν ἀλόγων πολὺ μέτρον, 
οἱ ζῶντες πονηρὰν ζωήν, φησὶ τὸ λόγιον), ποτὲ δὲ χαϑ᾽ ὃ διεστήκαμεν ἐκεί- 
νων ὃ γὰρ ἂν ζῶμεν, τοῦτο ἐσμέν, εἰ μὲν κατὰ λόγον, ἄνθρωπος, εἰ δὲ χατ᾽ 
ἀλογίαν, ϑηρίον ----, οὗ δὲ χαὶ σφόδρα ταῖς εἰς τὰ ἄλλα πάντα ζῷα τῶν 
ἡμετέρων ψυχῶν μεταστάσεσιν ἐπέδραμον, οἱ πνεύματι τὴν ψυχὴν ἐοιχέναι 
φάσχοντες συναλλοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι χαὶ συσχηματιζομένῳ (χαὶ γὰρ ἐν 
ἡμῖν οὖσαν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς ἡμετέροις σώμασιν, εἶναι λογικὴν καὶ ἐν τοῖς τῶν 
ἀλόγων ἄλογον) ᾿ ἐπεὶ δ᾽ οὖν ταῦτα πολλοῖς δή τισιν ἤρεσε, τὰς μὲν ἀχριβε-- 
στάτας τούτων ἐξετάσεις ἐν τοῖς εἰς τὴν παλινῳδίαν ἡμῖν τοῦ Φαίδρου 

1 ὅμως Μὴ ὅλως ΠΗ ἢ ὅ ἐπάο α παραδίδωσιν ἐπε. δναγίλ αἴογίεδ πιαπμδ τη Η [} 

ἄλλα] ἀλλὰ ΗΜ ἢ ὁ διὰ τοῦτο --- ἔδοξεν εἶναι 57] οπι. ἈΙ ἢ 1 δὲ οηι. ,Οὸ ἢ 1 ἐλει- 

νὸν ἈΓΙ͂ ἢ 11 τῆς οι. ΗΙ ἢ 18 καὶ διὰ τοῦτο οὐ 24] καὶ οὐ διὰ τοῦτο οὐ Η͂ [ 23 6ὁᾳ. (ᾧ΄. 
Ῥγοοίμβ ἐπ Τίηι. ρ. 82949 ἢ 28 μεϑίστησιν ΨΥ ἢ 26 ἀπεδέξαντο τὴν οηϊ. ΤΠ »γν. ἢ ἐνδύ- 
σειν Η ἢ προσηχόντων ἀλλὰ ζωΐἧς) ντων ἀλλὰ ζωῆς ο"". Η »γ. ἢ 20 οἰχείας, εἶναι ὕδε»67) 

οἰχείαν, εἶναι (αν εἶναι οηι. ΗΠ ρ»γ) ΗΜ ἢ 21 καθὸ ΠΗ [|ἰ|2128.οἵδε ΠΠ] οἱ δὲ Δ, ἢ 29 κχαϑὸ 
Ἡ ἢ 38 περιέχουσιν ΙΓ ἢ 86 ἤρεσεν ἈἵἉὮ ἢ 36 ἐξεστάσεις Δ, 
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Ἰεγραμμένοις ἢ πεποιημένοι περιττὸν ἡγούμεθα χαὶ ἐν τούτοις αὖτις ἀρι- 
ζήλως͵ εἰρημένα ἐν ἐχείνοις μυϑολογεύειν᾽ συντόμως δὲ τὰ συμπεράσματα 
τῶν ἐχεῖ πεπιεσμένων ἐνταῦϑα παραϑώμεϑα, διὰ τὸ μηδὲ τὸν τόπον τοῦτον 
ἀνενόχλητον ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν ἀπολειφϑῆναι τῶν διὰ τὸ δόγμα τοῦτο πρὸς 
ἀλλήλους ἀντιρρήσεων. 

τς Λέγωμεν δ᾽ οὖν ὅτι πάντως μὲν κατὰ τὴν Πλάτωνος ψῆφον μετιέναι τὴν 
ψυχὴν εἰς ἄλογα ζῷα διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς ζωῆς χαὶ ἡμεῖς φαμεν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἐνοιχίζεσϑαι τοῖς σώμασιν αὐτῶν (αἱ γὰρ φυσικαὶ διοργανώσεις μάχονται πρὸς 
τὴν τοιαύτην κατάταξιν), ἐν σχέσει δὲ μόνῃ τῆς ζωῆς συνδεῖσϑαι πρὸς τὴν 
ἐχείνων ψυχὴν τὸ οἰκεῖον σῶμα ψυχώσασαν͵ οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης προσδεο- 
μένην᾽ τοῦτο γὰρ χαὶ ὃ Ἀσιναῖος θεόδωρος αὐτὸς πρῶτος ἐπιβάλλων καὶ 
Ἡμᾶς ἀνέπεισε φρονεῖν τε χαὶ γράφειν. συνάπτειν δὲ ἐχάστην τὸ πρόχειρον 
πάϑος συνεφελχυσάμενον τὸ τῆς ψυχῆς χύτος εἰς τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν καὶ ὁρμήν᾽ 
τοῦτο γὰρ καὶ ὃ μέγας ἱχανῶς κατεδήσατο Πλωτῖνος. ὥστ᾽ ἔχειν ἡμᾶς παρ᾽ 
ἀμφοτέρων, χαὶ τί τὸ συνδετιχὸν ἡμῶν πρὸς τὰ ἄλογα, καὶ ὅτι πάϑος μέν, 
συγγενὲς δὲ ἐχείνοις οἷς ἂν συνδεώμεϑα (χρατεῖ γὰρ καὶ ἐχείνων ἄλλο ἐν ἄλ- 

616 λοις, χαὶ ἐν ἡμῖν ἄλλο ἐν ἄλλοις" τὸ οὖν χρατῇσαν ἐν ἡμῖν συνδεῖ πρὸς τὸ ἐν 
ἐχείνοις χρατοῦν), χαὶ μέντοι καὶ ὅπως ὙΥ συναφὴ τούτων γίνεται, χαὶ ὅτι 

χατὰ τὴν ἐν σχέσει ζωήν᾽ ἐν ἡμῖν μὲν γὰρ πάρεστιν ἢ ἡμετέρα ψυχή, δῆλον 
ὡς ἐν χατατάξει, χαὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ δὲ ἐν ἡμῖν πρὸς τὴν ἐν 
ἐχείνοις ἐν σχέσει γενομένη ψυχοῖ τὸ ἄλογον ἔξωϑεν ἐφεστῶσα σχετικῶς" ἐπεὶ 
χαὶ ἐν δαίμοσι γίνεται χαὶ ἐν ϑεοῖς χαὶ δαίμων κατὰ σχέσιν χαὶ ϑεός, ἀλλ᾽ 
οὐχ αὐτὸ δαίμων χαὶ αὐτὸ ϑεός, ὧν ἣ ὕπαρξίς ἐστι δαίμοσι πρέπουσα καὶ 
ϑεοῖς. ἔοιχε γὰρ χαὶ ἐπὶ τὸ ἄνω διαβάλλουσα καὶ ἐπὶ τὸ χάτω γίνεσϑαι πάντα 
ἐν σχέσει χαὶ τὰ πρὸ αὐτῆς καὶ τὰ μετ᾽ αὐτήν, καὶ συμφύεσϑαι πᾶσι. φυ- 
χῆς Ἰὰρ ὄντως ἀληϑὲς ἐν τοῖς βίοις τάξιν οὐχ ἐνεῖναι [ρ. 618], φέρεσθαι 
δὲ αὐτὴν ἐφ᾽ ἑχάτερα, χαὶ μέχρι τἀγαϑοῦ καὶ μέχρι τοῦ Ταρτάρου, χαὶ γίνε- 
σϑαι διὰ μὲν νοῦν χαὶ τὸ ὑπὲρ νοῦν δαιμονίαν καὶ ϑείαν, διὰ δὲ ὄρεξιν ἄλογον 
χαὶ γνῶσιν ἄλλο χαὶ ἄλλο τι τῶν ἀλόγων. 

Ὅτι δὲ καὶ ὁ Πλάτων οὐ τοῖς σώμασιν ἐνοιχίζει τοῖς τῶν ἀλόγων τὴν ἡμετέ- 
ραν ψυχήν, ἀλλὰ τοῖς ἤδη [ὁμοίοις] οὖσιν ζῴων [βίοις, δηλοῖ μὲν λέγων) τὴν μὲν 
εἰς κύχνον, τὴν δὲ εἰς τέττιγα, τὴν δὲ εἰς ἀετόν, τὴν δὲ εἰς [λέοντα μεταβαίνειν, 

Ὦ ζητητέον σοι τὰ εἰς τὸν Φαῖδρον τοῦ Πλάτωνος Πρόχλου σχόλια 

1 αὖτις Η]Ὶ αὖϑις ΤΙ. ῬεγδιιΒ οἱ Οὗ. μ 45) ἢ 2. εἰρημέναι. ΕἸ ἢ 3 μὴ δὲ ΤΙ ἢ 
ὃ λέγωμεν “ΗΜῈὨ λέγομεν Η ἢ 9 συνδεῖσϑαι --- ψυ οὐ 10 σῶμα --- τῆς ἐπ ἰασμπα οημϑογαΐ 
Η»υ. ἃ 10 προδεομένην Η͂ ἢ 11 τοῦτο γὰρ καὶ ὁ ̓ Α ογνιέϑογαξ ἕπ ἰασμπα Ἡ ργ. ἢ Θεό- 
δώρος) δέηιξέσηι οἰιδάδηι ἐπέογρυ οἰαξίοησηι ποίαέ ῬΥοοΐμδ ἴῃ, Τύη. ». 8815 ἢ ἐπιβάλλων Δ] 
ἑτοιμάζων ΗΠ “07γ7., οι.  »γν. ἢ 14 ΡῬίοίζέμωδ ὁηη. 1Π 4, 2 ». 284 ἢ 16 συνδώμεϑα 

ὕσδεμεῦ ἢ 11 οὖν ἈΠ) οὐ Η ἢ κρατῆσαν --- ἐν ἐκείνοις ον". ΔΓ ἢ 21 ψυχοῖ ὕύδοηον (0. 
». 111,11 φυχὴ ΗΜ 22 δαίμοσιν ΔΓ ἢ 22 αὐτοδαίμων καὶ αὐτοϑεὸς 14 ἢ ἐστὶν Δέ 

"πρέπουσαν ΗΜ ἡ 24 ἔοιχεν ΜΓ ἢ 80 τοῖς τῶν --- 32 νεῖν ον, Η ΡΥ. ἴη δραΐ. σαο. ἢ 
τῆν (δε) ΗΠ ἢ 31 ψυχὴν --- ». 99, 1 ἐνδύεσϑαι 17] ψυχὴν ... τὴν δὲ εἰς χύχνον... τὴν 
δὲ εἰς ἀετὸν, τὴν δὲ... τὴν δὲ ἐνδύεσϑαι ΔΓ ἢ 31 "τοῖς ἤδη. .... οὖσιν ζωων .........- 
τὴν μὲν ΗΗ͂; ς΄. Ῥγοοίια ἰὴ Τίηι. ». 8294. 32 "εὶς λέοντα μεταβαίνειν) εἰς εὖ 
νεῖν Η ἢ! 38 δολοϊἑοη οπι. Η Ὁ Υ. 
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τὴν δὲ ἐνδύεσθαι πίϑηχον μάλα γελωτοποιόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ σώματα τούτων ἀμπί-- 
σχεσϑαι τῶν ζῴων (οὐ γάρ που τὸν χύχνον χαὶ τὸν τέττιγα χαὶ τὸν πίϑηχον 
σῶμά τι δηλοῦν, ἀλλ᾽ οὐδέ τι ἐχ ψυχῶν χαὶ σωμάτων ῥητέον) " δηλοῖ δὲ ἐπὶ 
τοὺ ἐξ ἀνδρὸς εἰς γυναιχὸς μεϑισταμένου βίον οὐχέτ᾽ εἰπὼν εἰς γυναῖχα ἰέναι, 
ἵνα ἂν ἐποίησεν χατὰ σχέσιν καὶ ταύτην ὥσπερ ἐχείνας τὴν ψύχωσιν, ἀλλ᾽ εἰς 
γυναιχὸς φύσιν τεχνιχῆς [Ρ. 6207]. ἢ δὲ φύσις ὅτι σώματός ἐστιν ἐσχάτη 
ζωὴ δῆλον εἰς ταύτην οὖν ἔρχεται γενομένην ἐκ τοῦ παντὸς χαὶ ἐνδύεται οὐ 
ζῷον (αὐτὴ γὰρ ποιεῖ τοῦτο ζῷον), ἀλλὰ σῶμα φυσιχόν. 

Συλλήβδην οὖν εἴπωμεν δυνατὸν εἶναι τὴν ψυχὴν εἰς ἄλογα ζῷα χωρεῖν 
καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς ἄνθρωπον, οὐ πάσης τῆς ἐν τῷ ἀλόγῳ ζωῆς μετιούσης, 
ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπίνης (οὕτω γὰρ καὶ ὁ ἐν Φαίδρῳ [(ρΡ. 249}] Σωχράτης 
σαφέστατα διώρισεν ὄντα, ὅτι δὴ καὶ ἐχ ϑηρίου μέτεισιν ὅς ποτε ἦν ἄν -- 
ϑρῶπος εἰς ἄνθρωπον)  διττῆς οὖν οὔσης τοῦ ἀλόγου ψυχώσεως, τῆς 
μὲν ἐν κατατάξει τῆς δὲ ἐν σχέσει, τὴν ἐν σχέσει μόνον εἶναι τὴν αὖϑις εἰς 
ἄνθρωπον μετιοῦσαν καὶ γινομένην πάλιν ἄνθρωπον. χαὶ ὡς αὖται αἱ παρα-- 
φοραὶ τῶν ψυχῶν οὐχ εἰσὶ τῶν νεοτελῶν᾽ οὐ γὰρ νόμος φυτεῦσαι τὴν ψυχὴν 
εἰς ϑήρειον φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει: σφαλεῖσαν γὰρ αὐτὴν ὃ τοιόσδε δια- 
δέχεται τρόπος τῆς ψυχώσεως. καὶ γὰρ οὐχ ἦν ϑεμιτὸν ἀμέσως τῇ ϑηριώδει 
ζωῇ συνάψαι τὴν νοεράν, ἀλλὰ διὰ μέσης τῆς λόγῳ χρωμένης ἢ χρείττονι ἢ 
χείρονι γενομένη[ν] - .....«τὐὐὐνννινος ει) ἀλογίαν καὶ πάϑος. Τοσαῦτα 
προείληφα περὲ τούτων, ὅπερ εἴπομεν, ἐξητασμένου μοι τοῦ πράγματος ἱχανῶς 
ἐν τοῖς τῆς παλινῳδίας ὑπομνήμασιν, ἐνταῦϑα δὲ προχβιμένων ἄλλων 
εἰς ἐξέτασιν οὐδὲν τούτου λειπομένων εἰς τὸ δυστόπαστον λόγων. 

Ἰδεῖν)] μὲν γὰρ ἔφη φυχὴν τὴν ποτὲ τοῦ Ὀρφέως γεγονυῖαν 
χύχνου βίον αἱρουμένην μίσει τοῦ γυναιχείου γένους ἕως τοῦ 
καὶ πάσας μίξεις μίγνυσϑαι [ρ». 620" 4]. 

Ὅτι μὲν παντελῶς ταῦτα ἀτοπίας μεστὰ τοῖς ἀπερισχέπτως αὐτὰ μετιοῦσίν 

Ὦ Πόϑεν διαγιγνώσχομεν τοὺς βίους οὃς ἐτύγχανον αἱ ψυχαὶ πρότερον ἐζηκυῖαι, λέγεται 
ἐν τῇ ἐξηγήῆσει τῆς ἑξῆς ῥήσεως. 

1 μάλα γελοποῖον (λα γελοποῖον οἾ1. »γ.) ΗΊ, μάλα γελοίως ΑΓ; ς΄. Ῥὶαΐί. ». θ20ς ἢ 
ἀμπίσχεσϑαι τῶν] σϑαι τῶν οηι. Η͂ ρ». || 2 τέττιγα (οηϊ. »γΥ. ὧι ἴαομμα) ΗΠ) λέοντα ΔΙ͂ ἢ} 
8 σῶμα τι ΗΠ] σώματι ΔΑ͂ οὐδέ τι (δέ τι ογ. Η »γ.) Η) οὐχὶ τὰ ὶἪὶ ἡ ἐκ ψυχῶν 

οηι. Ηρυ. ἢ 4 τοῦ Δῆ τὸν ΠΩ͂ ἢ εἰς γυναικὸς 27] ἣ γυναιχὸς Η ἢ 1 "οὖν ἔρχεται) 
συνέρχεται ΗΜ ἢ 8 Ῥαύτη ΠῚ ἢ 12 ὄντα ΗΊ οπι.  ᾿ 1090 διὰ μέσης τῆς --- 20 καὶ 
πάϑος Η (σης --- καὶ πά οπ. Ἡ Ἀν. τη Ἰαουπα)} διὰ μέ... χαὶ πάϑος ΜΙ͂ ἢ 20 τόσ᾽ αὐτὰ 
Ἡ»γ. ἢ 321 προείληφα περὲ τούτων ὅπερ εἴπομεν (ὶ τούτων ὅπερ εἴ οι. »Υ. ἑη ἰαομηπα) Η] 
προείλημ... ὅπερ εἴπομεν 22. [|. ἐξηρασμένου Η »». ἢ μοι τοῦ πράγματος ἱχανῶς Η σον. 
(ογι. μι ἰαουηα Ῥγασίδν νῶς Ἡ »»γ.}} μοι τούτου τοῦ .... ἱκανῶς Μ ἢ 22 τοῖς τῆς παλιν- 
φδίας ὑπομνήμασιν (τῆς 6 ὑπομνήμασιν οι. Η ἢν. ἐπ δραέ. υαο.) Η] τοῖς τῆς παλινῳδίας" 
ὁπ... ΜΙ ἢ 28 ἐξέτασιν οὐδὲν (ον. ἐπ ἐραΐ. υαο. ργν.) ΗΠ ἐξέ... δὲν ΜΙ͂ ἢ ᾿δυστόπαστον 

λόγων. Ἰδεῖν] δυσόπαστον (6ὲ6) λο.. .27 ΘΟΥΥ. (οπι. ἴῃ δραί. υαο. Η Ῥγ.), δυστόπαστον.... 
ΜΙ͂ ἢ 324 ποτὲ τοῦ ΠῚ τοῦ ποτε 2 (τοῦ ονι. Ῥίαἑ.) ἢ ᾿Ορφέως γεγονυῖαν (ον. »Υ. ἑη ϑραΐ. 
σα.) ΗΠ ᾿Ορφέως γεγενημένην ἈΓΙ͂, ᾿θρφέως γενομένην Ῥίαί. ἢ 25 κύκν.. Η͂ »γν. ᾿ τοῦ 
γυναικείου γέ ὁπ). ἐπ δραί. υαὸ. Η γμν. ἢ 21 μεοτὰ Η οοΥ7.} μετὰ Η͂ »γ. ΓΙ ἢ 284. “10 
πιαγσίηα Πόθεν --- ῥήσεως᾽ 24; δολοϊέοη οπι. Η ἢ "διεγιγνώσχομεν Δ 
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ἐστιν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἄλλως ἂν εἴποιμι. τὸ γὰρ τὰς τῶν ϑείων ἀνδρῶν ψυχὰς 
εἰσοιχίζειν εἰς ἄλογα ζῷα χαὶ τὰς ἡρωικὰς ὑπερβολὴν οὐ καταλιμπάνει τῆς 
περὶ ἐχείνας πλημμελείας. καίτοι γε μαρτυρομένων ἀχούω παμπόλλων, ὡς 
Πλάτων φρονεῖ περὶ ἐχείνων οὐχὶ τοιαῦτα οἷα (0) μῦϑος οὗτος κατηγορεῖ. 
δηλοῖ δὲ τὰ ἐν Ἀπολογίᾳ [ρ. 41") ῥηϑέντα παρὰ τοῦ Σωχράτους, ὡς ἄρα 
πολλοῦ ἂν τιμήσαι τὸ ἐν Ἅιδου συγγενέσθαι τοῖς Ὀρφεῦσι, τοῖς Μουσαίοις, 

τοῖς Αἴασιν. ἤχουε γάρ που χαὶ τῶν ἐν Ἐλευσῖνι μυστηρίων ἐξυμνούντων τὸν 
τὰς ἁγιωτάτας ἐχφήναντα τελετάς. πῶς οὖν εἰχὸς τοιαύτας ἔχοντα περὶ ἐκχεί- 
νῶν ἐννοίας τοσαύτην αὐτῶν κατασχεδαννύναι τραγῳδίαν, ἢ τῷ Ἠρὶ πιστεύοντα 
τοιαῦτα περὶ τῆς λήξεως αὐτῶν παρὰ τὴν τελευτὴν φρονεῖν; πῶς δ᾽ ἄν τις 
διανήξαιτο τοσοῦτον πέλαγος πλασμάτων ; οὐ ῥάδιον ἔμοιγε καταφαίνεται - « 
χύχνοι χαὶ ἀηδόνες ἀπὸ τῶν ταῖς Μούσαις γεγόνασι χατόχων, ἀετοὶ χαὶ λέοντες 
ἀπὸ τῶν ἡρωιχῶν᾽ χαὶ ταῦτα ἐν αὐτῇ ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ [11] ρ. 3914] κατα-- 
βοήσαντος αὐτοῦ τῶν ποιητῶν, οἵ ἐποίησαν τοὺς ἥρωας ἀνθρώπων οὐδὲν χρείτ-- 

618 τους, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίοις ἐνόχους πάϑεσιν. εἶθ᾽ ὃ τὰ πάϑη τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν 
ἐν σώμασι στρεφομένων ἐξελὼν μετὰ τὸ σῶμα διὰ πάϑη τοῖς ἀλόγοις αὐτὰς 
ἐνοιχίζει ζῴοις; 

Μήποτε οὖν, ἵνα χαὶ τῷ μύϑῳ χαρισώμεϑα χαὶ συγχωρήσωμεν ἃ βού- 
λεται πλάττειν χαὶ τὸν Πλάτωνα τῆς εἰς τοὺς ἥρωας δυσφημίας ἐξέλωμεν, 
ἐχεῖνο ῥητέον, ὡς ἄρα διὰ τῶν τοιούτων πλασμάτων οὐχ αὐτὰς λέγει τὰς ψυ-- 
χὰς ἐχείνας ὧν διαμνημονεύδι νῦν ἡρώων εἰς τὰ ἄλογα χατασπᾶν, ἀλλὰ ζωῶν 
εἴδη αἰνίσσεσϑαι διὰ τῶνδε τῶν ὀνομάτων, οἷα προσήχοντα μὲν ἦν τοῖς ὀνο-- 
μαζομένοις, διὰ δέ τινας παϑῶν προσϑήχας ἀνομοίως ἐχείνους μιμούμενα κατ- 

᾿ἔπεσεν εἰς ἀλογίαν ἀφομοιουμένην ἀλόγως τοῖς εἴδεσιν ἐχείνων " οἷον ἀπὸ τῆς 
Ὀρφέως ζωῆς καὶ τῆς Θαμύρου ζωὴν ἐνδειχνύμενον μουσιχὴν μέν τινα πάν-- 
τως, διὰ δὲ πάϑος ἄλογον, οἷον μῖσος ἢ ζῆλον ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον, εἰς μου- 
σιχὸν πίπτουσαν τι ζῷον, Ὁ δὴ τῷ μὲν εἶναι μουσιχὸν ἔχει συγγενῶς πρὸς τὴν 
ἀνθρωπίνην μουσικήν, τῷ δὲ αὖ ἄλογον εἶναι τὴν ἀλογωθεῖσαν ὑποδέχεται 
ψυχὴν διά τι πάϑος " ἢ γὰρ τούτου πρόσϑεσις ἀλογίας αὐτὴν ἀπέφηνεν οἰχβίαν. 

Τεχμαίρομαι δὲ ταῦτα εἶναι ἀληϑῆ, διότι καὶ ἐν Γοργίᾳ [ρ. 528 5Βα.] 
λέγοντος ἤχουσα τοῦ Σωχράτους τοὺς Μίνωας χαὶ τοὺς Αἰακοὺς καὶ τοὺς (Ῥαδα- 
μάνϑυας δικαστὰς ἐν “Ἅιδου τῶν ψυχῶν χκαϑῆσϑαι, καὶ διὰ τούτων εἴδη ζωῆς ὃι-- 
χαστιχὰ σημαίνοντος. ἢ πῶς ἐχείνων διαζώντων τὸν τῇδε βίον αἱ ἐν Ἅιδου ψυχαὶ 

1 τὰς τῶν] τάς τε ὕὕδεεπεν ἢ 2 ᾿χαταλιμπάνειν ΠΔΜΙ͂ ἢ ὃ ἐκείνας 7 ἐκείνης ΨΩ ἢ 
4 "φρονεῖν ΠΙΔΙ͂ ἢ ὁ αὐάίάϊ ἢ ὅ τιμῆσαι ΠΙΛΙ͂ ἢ ᾿ὈὈρφεῦσιν ΨΥ, ὀρφευσι Η ἢ 1. ἤκουεν 
Μ ἢ τὸν Μὴ τῶν Η͂ 9 Ἡρὶ .5 οονν.] ἡρὶ ΠΤ »γ. Ἀ ἢ 11 διανῆξαι τὸ Τ ργ». ἢ φ΄. 
Ῥιαί. Ῥαγηιθη. ». 1315, Πωληξοη αὐ Τῆηι. ». 19 ἢ λέαίμηι ποέαυΐ: φωρρί. 766 (δι ὧν γε) 
χύκνοι 12 ἀηδόντες ΜΙ ἢ γεγόνασιν ΔΙ͂ ἢ 18 ταύτῃ οι, ΜΙ͂ ἢ πραγματείᾳ καταβοήσαντος 
αὐτοῦ ΜΠ πραγματείᾳ χεῖται. ..... .. τοῦ ΠΗ ΟΟΥ̓Υ. (οηι. ργαδίον πρὰ ἵη δραΐ. υαο. Η ρ»γ».) ἢ} 
14 οἵ ΤΠῃ[ψ...... Ἡ,, ἴἰορ. οἵτινες ἢ ἐποίησαν τοὺς ἥραας οι. ἐπ δραΐ. υαο. Ἡ Ἀγ. ἢ κρεῖτ- 
τονας, ἀλλὰ ΗΗ͂ ΘΟ. (οη1. ἈΓ. ἐπι δραΐ. Ὁα0.), περιττοὺς, ἀλλὰ ἩΙ͂ ἢ 18 εἶτα τὰ πάϑη (οηι. »γ. 
ἐη δραί. υα6.) Ἡ ἢ τῶν οηι. Η ἢ 17 ἐνοικίζει (ς΄. ». 98, 8. 30) ζύβεμιογ) ἐνεικονίζει ΠΑΙ͂ 
18 ἵνα] τινα (ον. »Υ. ἑῃ ἰασμπα) Ἦ, ἄρα ΜΞ ἢ συγχωρήσαιμεν Η ἢ 21 κχατασπῶν δΐ 

22 αἰνίσσεται εἰ 25 ἐνδεικνύμενος νηηαἰδέ ὕὕβεπον ἢ ζώων ἩΜ, οογν. ἴύδομον ἢ 24 ἀλοίως 

Η »». ἢ 21 τῷ ἈΠ) τὸ Η͂ ἢ 32 δικαστιχὰ) διχαστιχῆς »εαἶέξέ ἴύδεον ἢ 33 διαζώντων) διὰ 
ζογὴν τῶν Ἡ ργ. 
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δίχης ἐτύγχανον ; ἐκ γὰρ τούτων οἶμαι καὶ τῶν τοιούτων ἐναργὲς εἶναι πᾶσιν ὅτι 
τοῖς ὀνόμασι τῶν ἡρώων εἰς ἔνδειξιν ἐν τοῖς μύϑοις χρῆται τῶν εἰδῶν ὅλων τῆς 
ζωῆς, ἐν οἷς ἐκεῖνοι διαφερόντως τὸν βίον διεξήγαγον, καὶ διὰ τοῦτο ἐχεῖ μὲν 
τὰς διχαστικὰς ψυχὰς ἀντὶ τῶν παντοίων παρείληφε διχαστιχῶν τάξεων ϑείων 
τε χαὶ δαιμονίων (ἀφ᾽ ὧν ὡς ἔοικεν ἐγίγνωσχον οἱ χοινωνοὶ τῶν λόγων καὶ 
ὑπὲρ ὧν οὐχ ἔδεσαν), διδάσχων ἀπὸ τῶν μεριχῶν καὶ χατὰ σχέσιν ἀντὶ τῶν 
ὁλιχῶν καὶ καϑ᾽ ὕπαρξιν δικαστῶν ἐνταῦϑα δὲ τὰς μουσιχὰς ἀντὶ τῶν ὁμοίων 
ἐν τῷ παντὶ μουσιχῶν ψυχῶν, τὰς ἐγνωσμένας ἀντὶ τῶν ἀγνώστων, τὰς ἀπα- 
ϑεῖς ἀντὶ τῶν ἐμπαϑῶν. ὡς εἰ σαφῶς ἔλεγεν ὅσα αἰνίσσεται διὰ τούτων, ἰδεῖν 

ἂν εἶπεν οἷαν τὴν Ὀρφέως, οἷαν τὴν θαμύρου ψυχὴν διὰ δή τι πάϑος εἰς 
χύχνους χαὶ ἀηδόνας εἰσπηδῶσαν. χαὶ τί τὸ πάϑος, ἀπὸ τῆς ἑτέρας τούτων 
ἐνδειχνύμενος μίσει φησὶ τοῦ γυναιχείου γένους, ἵνα μὴ ἐχ γυναιχὸς γένηται 
βίον ἀνθρώπινον ἑλομένη, διὰ δή τι μῖσος εἰς χύχνον ᾧχετο, χαὶ μουσικῆς ἔχουσα 
δυσαπαλλάχτως χαὶ τὸ ἀνθρώπειον ἐχχλίνουσα γένος. καὶ ὃ Θαμύρας δὲ μουσιχός, 
ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὰς Μούσας φιλοτιμίαν πηρὸς γενόμενος ἄλλως οὖν ἢ διὰ 
τούτου δηλουμένη ψυχή, μουσιχὴ μέν, πέρα δὲ τοῦ μέτρου φιλότιμος, ἐπέδραμε 
ταῖς ἀηδόσιν, αἴ τε ϑαμὰ τρωπῶσιν ἑὴν πολυηχέα φωνὴν καὶ ἄδουσαι 
νύχιαι διατελοῦσι καλλωπιζόμεναι ταῖς ἑαυτῶν ποιχίλαις χαὶ ἐναρμονίοις φω-- 
γαῖς. ᾿ΑἈποχρῆσϑαι μὲν τοίνυν ἔοιχε τῷ κατὰ τὸν Ὀρφέα μύϑῳ δηλοῦντι τὴν 
ἐξῃρημένην αὐτοῦ μουσιχὴν ἀπὸ ϑηλυπρεποῦς καὶ ὄντως χεχαλασμένης ---- ὄντως 
γὰρ ἦν, εἰ καὶ μετὰ τὴν ἐχείνου τελευτὴν μεμερισμένως αὐτῆς μετέσχον (Ὁ διὰ 
τῶν σπαραγμῶν οἱ μῦϑοι δηλοῦσιν) καὶ τὸ χεφάλαιον αὐτῆς ἣ Λέσβος ὑπεδέξατο 
(τοῦτο (ὃ) δὴ κεφαλὴν Ὀρφέως προσειρήχασιν), ὅϑεν καὶ ὄνομα ἔσχεν ἣ Λεσβία 
Μοῦσα καὶ τὸ Μετὰ Λέσβιον φδὸν εἰς παροιμίαν ἐξενίχησεν ---, ἀποχρώ- 
μενος δὲ ἀντὶ τῆς ὑπεροψίας τῶν ἐχτεϑηλυσμένων μελῶν ἀπέχϑειαν πρὸς τὸ ϑῆλυ 
πᾶν λαβών, ἐμπαϑῇ ποιήσας μουσικὴν ψυχὴν πρὸς ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ζωήν, 
μεϑιστάνειν πᾶσαν τοιάνδε, χἄν ἢ μουσιχύ, ζωὴν εἰς ἀλογίαν, οὔτε ἔξω μου- 
σικῇς ἣν ἐπετήδευεν, οὔτε ἀνθρωπίνην γν ἐξέχλινεν. οὐχ ἄρα οὐδὲ ὁ μουσιχὸς 
βίος σῴζει τὴν ψυχὴν ἄνευ ἀπαϑείας, ἀλλὰ χαϑάπερ ὃ ἐρωτιχός, χαὶ οὗτος 
ἀνάγει μετὰ φιλοσοφίας" πάϑος δὲ ὑποσυμμιγὲς αὐτῷ γενόμενον ἀλόγοις συν-- 
ἅπτει ζῴοις μουσικοῖς. Ταῦτα μὲν. οὖν περὶ ψυχῶν ἀνθρωπίνων, μουσικῶν 
μέν, οὐχ ἄνευ δὲ πάϑους, πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην ἀπεχϑανομένων φύσιν δεῖ 

1 ἐναργὲς Η ς“ο77.} ἐναγὲς Η »γ., ἐθαργὲς Ἁ ἢ ὅτι --- ἡρώων δέ 2 χρῆται οηι. ἐπ 
δραί. ΤΙ »γν. ἢ 32. τῶν εἰδῶν] τὰ τῶν εἰδῶν ΤΥ »». ἢ ὃ Ῥέκεῖναι ΠΖΙ͂ ἢ διαφερόν... ΠΗ͂ »γ». 

ἐχεῖ μὲν 1Π ἐκει... ΖΓ »γ»., ἐκείνας ΝΗ σον. [ 4 παρείληφεν 17 ἢ ὅ τε ον". Π ἢ ἐγίγνωσχον 
οὔ. ἴῃ ϑραΐ. υαο. Η͂ »γ. ἢ 6. ὕδεισαν ΗΜ ἢ 9 ἔλεγε Η ἢ 12 φησὶν ΔΓ ἢ 14 δυσαπαν- 
λάχτως ΠΩ 1 πηρὸς γενόμενος Δ) προσγενόμενος ΠΗ ἢ 16 ἐπέδραμεν Ἢ 11 ἦ τε 
ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνὴν Ποηι. Οὐ. τ ὅ21 ἢ ἑὴν οηι. ἐπ δραΐ. υαο. Η »γ. [! 
19 ἔοικεν Μ ἢ μύϑῳ ο»ι. ΜΓ ἢ μύϑῳ δηλοῦντι τὴν ἐξηρημένην --- 21 τελευτὴν μεμερισ- 
μένος ΤΠ (μύϑῳ --- 20 χεχαλασμένης ὄντως οι. Ἡ »γ. ἐπ δραΐ. υας.}} δηλοῦντι τὴν . .. με- 
μερισμένως ΔΙ 20 Ῥμουσιχὴν)] μετοιχὴν ΗἸ ἢ ἀπὸ ϑηλυπρεποῦς) ἀπὸ ......μένος Η ργ. 
Ἡἱϊαπέ λαεο; (ΟΥ̓͂Ν. ζογ6 ἄμοιρον οὖσαν ποικιλίας) ϑηλυπρεποῦς Ὁ. ὁ. φ. ἢ ὄντως γὰρ 6δχ ἐστιν 
οὐ γὰρ οοΥ. Η ἢ 41 ἐκείνου] ἐκεῖν ΠΗ »Κ. ἢ μετέσχον ζύδθ.,07} μετέσχεν ΗΛ ᾿ ὃ διὰ 
οπι. Ἡ »γ., ὃ οηι. ΜΙ͂ || 22 τὸ .«φάλαιον ΠΤ »». || ἐδέξατο ὶ[ὀἤ ἢ 23 "ὃ δὴ) δὴ ΖΙ͂ καὶ 

(οηι. ͵ »νῃ. ἐπ ἰαουμα)ὴ ΗἾ ἢ 244 Λέσβιον ον". ἐπ δραΐ. υαο. Ἡ »γ. ς΄. Τοδε Αγϑ οί. 
»εουάορ. ». 419ῦ, δοβησίάἀδιοῦῃ αὐ Ηδγαοΐ. Ῥοϊδέ. ». δ1 ἢ 20 ἀπεχϑείᾳ Η ἢ 29 σώζει αὶ 
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γὰρ ὡς ἔοιχεν ἀσχέτου ζωῆς ταῖς μὴ πεσουμέναις εἰς ἀλογίαν. Εἰ δὲ χαὶ 
χύχνος εἰς ἀνθρώπινον βίον μεϑίστατο ἢ χαὶ ζῷα ἄλλα μουσιχά, πολλὰ δὲ τὰ 
τοιαῦτα, παντὶ δύπου δῆλον ὅτι ψυχαὶ μὲν ἦσαν ἐν τούτοις ἀνθρώπιναι, πάλιν 
δὲ ἐπανήεσαν εἰς τὴν ἑαυτῶν τάξιν ἀπὸ τῶν χειρόνων οἰχήσεων. οὐ γὰρ 
ἥ γε μή ποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆμα, φη- 
σὶν ὁ ἐν τῷ Φαίδρῳ Σωχράτης [ρ. 249), οὐ πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς ἀλόγοις 
ζωὴν μετοιχίζων εἰς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀλογίαν ἐχπεσοῦ- 
σαν. οὐχοῦν ἐν... .. μουσιχῶν εἰσι ψυχῶν μεταβάσεις ἐχ λογιχῶν εἰς ἄλογα, 
χαὶ ἐξ ἀλόγων εἰς λογικὰ ζῷα. χαὶ φανερὸν ὡς, εἰ λόγος χρατήσας εἰς ἄν-- 
ϑρωπον ἤγαγε, πάϑος γε πλεόνάζον εἰς ἀλογίαν ἀπέωσεν. καὶ λεγέσϑω πᾶσα 
μὲν ψυχὴ μουσικὴ Ὀρφέως Τ᾽ Θαμύρου τινός, ἀπὸ τῶν μάλιστα μουσιχῶν λα-- 
βοῦσα τὴν ἐπωνυμίαν᾽ πάϑος δὲ αἴτιον ἄμουσον χαὶ ἀφιλόσοφον τῆς εἰς ἄλογα 
ζῷα πορείας. Διττῆς δὲ οὔσης μουσιχῇς, τῆς μὲν ἐνθέου τῆς δὲ ἀνθρωπικῆς, καὶ 
τῆς μὲν ἐν Ὀρφεῖ τεϑεωρημένης τῆς δὲ ἐν Θαμύρᾳ (Καλλιόπης μὲν γὰρ ἐχεῖνος 
υἱὸς διὰ τὴν ἔνϑεον Μοῦσαν, πηρὸν δὲ τοῦτον ἔϑεσαν αἱ Μοῦσαι διὰ τὴν ἅμιλλαν 
τῆς ἀνθρωπίνης μουσιχῆς παρὰ τὴν ϑείαν), (εἰχὸς) ἑχατέραν πάϑει χραινο-- 
μένην εἰς ἀλογίαν ἄγειν χαὶ τὰς ἐνθέῳ μουσικῇ καὶ τὰς ἀνθρωπίνῃ χρησα- 
μένας ὡς ἄνευ φιλοσοφίας μηδὲ τὰ δοχοῦντα εἶναι δαιμόνια σώζει τὰς ψυχάς 
(μόνη γὰρ αὕτη προξενεῖ τὴν ἀπαϑῆ ζωήν), καὶ μουσικὴ δὲ καὶ ἐρωτιχὴ χαὶ 
πᾶς ἄλλος βίος πάϑους μέτοχος ὧν ἀλογίᾳ συνάπτειν πέφυχε. φιλοσοφεῖν μὲν 
γὰρ οὐδὲν δύναται τῶν ἀλόγων, μουσιχὴν δὲ φυσικὴν ἴδοις ἂν χαὶ ἐν ἐχείνοις 
χαὶ ἐναβρύνεταί γε ταῖς ὠδαῖς ἐχείνων πολλὰ μᾶλλον ἢ ἄνθρωποι. μέτεστι 
γὰρ αἰσθήσεως καὶ ἐχείνοις, μουσικὴ δὲ καὶ ἐρωτιχὴ προσχρῶνται ταῖς ἀχρο- 
τάταις τῶν αἰσθήσεων φιλοσοφία δὲ πάλαι χαταψηφίζεται πάσης αἰσϑήσεως, 
ὡς οὔτε ἀχούομεν ἀχριβὲς οὐδὲν οὔτε δρῶμεν ἀπελέγχουσα χαὶ διαμαρτυρομένη, 
λόγον δὲ πείθουσα μόνον ἡγεμόνα προΐστασϑαι χαὶ νοῦν. ὥστ᾽ εἰχότως αὕτη 
γέγο[νεν ἔξω τῶν εἰς τὴν ἀλογίαν φερουσῶν ὁδῶν. 

Τίνα μὲν οὖν τρόπον ἀχούειν χρὴ καὶ τῶν ὀνομάτων τούτων καὶ τῶν πλα-- 
σμάτων, ἱχανῶς ὑπεμνήσαμεν, λέγω δὲ τοῦ Ὀρφέως, τοῦ Θαμύρου, τοῦ Αἴαντος, 
τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὅλως τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν. τοσοῦτον δὲ τοῖς ἔμπροσϑεν προσ- 
ϑετέον, οἷς περί τε Ὀρφέως εἴπομεν καὶ Θαμύρου, περὲ τῶν λοιπῶν, «ὡς ἣ μὲν 
Αἴαντος ψυχὴ πᾶσαν δηλοῖ ζωὴν ἀνδριχὴν μέν, πλεονάζουσαν δὲ χατὰ τὸν 
ϑυμὸν διὰ δή τινα φιλόνειχον ψυχῆς ὅξιν, χαὶ διὰ ταύτην ἐνδυομένην εἰς ἀν- 

4 ἐπανῇσαν Δ ἢ ὅ μήποτ᾽ εἰδοῦσα ΗΜ 1 ἀλλὰ τὴν --- 10 καὶ λεγέσϑω (ἀλλὰ τὴν 
- 8 μεταβάσεις οὐ 9 χαὶ ἐξ ἀλόγων εἰς 6 ὡσεὶ λόγος χρατή οηι. Ν »γ. ἐπ δραΐ. σας.) ἩἨ] 
ἀλλὰ τὴν . .. καὶ λεγέσϑα Α͂ ἢ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἐΖ σον. Η (ὁμοίωτουσαν »». ἢ ἢ 8. Ῥεὶσι) 
εἰς Η͂ ἢ 9. "ὡς εἰ) ὡσεὶ Η ἢ "γε πλεονάζον) γε λεοναῖον (ε: δὲ λέοντος οογ.) ΠΗ ἢ 11 μὲν 
οτι. Η »ὺ. ἢ ἀπὸ Η (οπι. ργυ.)}} ἄν Μ ἢ 12 φιλόσοφον ἈΓΙ͂ ἢ 138 ἐνθέου --- 14 τῆς μὲν 

οι. Αἴ ἢ 1ὅ ἄμιλλαν Η ἢ 10 εἰχὸς ἑπδογῖΐ || 18 μὴ δὲ ΔΓ ἢ "σώζειν ΠΜ ἢ 20 πέ- 

φυχεν Α͂ ἢ 22 ἢ ἄνϑρωποι 27) χ' ἄνϑρωποι Η ἢ 23 καὶ ἐχείνοις 57] ἐχείνοις ΜΓ 26 ἀχρι- 
βὲς ονι. Η͂ »γ. 21 γέγονεν ἔξω) γεγο ξαι (ξ ὁζ δοΥγ.) Η σονν., οηι. Ἡ ̓ γ., ... ται Μ ἢ 
21 δη. τῶν εἰς --- χρὴ, 28 μάτων τούτων οὐ 29 μνήσαμεν ον". Η »γ. ἑη δραΐ. υαο. ἢ 28 τρό- 
πον ΜΠΊ τούτων ΗΥ̓ ἢ ἀκούειν ΗΠ] ἄλλον, εἰ μὴ ἈΙ͂ ἢ 29 λέγω δὲ ον. ΜΙ ἢ 88 ροδὲ ϑυμόν 
ἑη. ΗΜ οναίϊο ἑπίοντμπιρέίων ἱπέεγροδίίο ἴοοο Ἴσας δὲ ἂν --- προτεϑείσης ἀπορίας 110, 7---383. 
Ῥόγωηι ογἀδέποηι ἐμ ἀγολείψρο 7οϊτο πιαίσ ἵπδονγίο {μγδαίωπι τοδί  φειλόνεικον ΔΗ͂ 
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δρικχὸν μὲν ζῷον, ἄλογον δέ (τὸ γὰρ φιλόνειχον προσχείμενον τῷ ἀνδρικῷ 
συνάπτει πρὸς ἀλογίαν) " ἢ δὲ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος βασιλιχὸν μὲν ἐπιδιώκουσαν 
αἰνίσσεται βίον ἐξῃρημένον τῶν πολλῶν (τοιοῦτος γὰρ ὁ βασιλεύς), διὰ δὲ 
πάθος ἕτερον, μῖσος πρὸς ἀνθρώπους, εἰς ἀετὸν μετοιχιζομένην " δίιος γὰρ 
χαὶ ὃ ἀετὸς καὶ ἐν ὕψει πετόμενος χαὶ βασιλεύων τῶν πτηνῶν, λόγου δὲ 
ἄμοιρος διὸ πρὸς τὸ ὅμοιον ὕ τοιάδε ψυχὴ χωροῦσα τὸν ἀετοῦ βίον ἀλλάττε- 
ται, καὶ 

[ἢ μὲν] ἀπὸ γυναιχὸς εἰς ἀϑλητιχὸν [μέτεισι 
βίον] ἀνδρός : χαὶ γὰρ ἐν γυναιξὶν οὖσα τὴν ἀνδρικὴν ἐπεδίωκε ζωήν ὃ δὲ 
ἀπὸ ἀνδρὸς εἰς γυναιχεῖον τεχνιχόν χαὶ γὰρ εἰς ἄνδρας τελῶν τεχνιχὸς μὲν ἦν, 
ὅς γε χαὶ τὸν ἵππον ἐτεχνήσατο, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿Αϑήνῃ (04. 
9 493], ζωῆς δὲ ἀνδριχῆς ἄμοιρος, ὅς γε καὶ φησίν. ἢ οὐχ ἅλις ὅττι 
μάχης ἐπιδεύομαι [1]. Ψ' 670]; μέτεισι τοίνυν εἰς τὸ προσῆχον ἢ μὲν εἰς 
τὴν ἀνδρωνῖτιν, Ὁ δὲ εἰς τὴν γυναιχωνῖτιν. καὶ ἔστι ταῦτα ζωῆς εἴδη χατὰ 
τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἄνω τε χαὶ χάτω διαβάλλοντα " διὸ χαί φησιν ἐν μέσοις 
λαχεῖν αὐτὰ τὴν τάξιν, ὡς τῆς μεσότητος οὐκ ἐξιστάμενα τῆς ἀνθρωπίνης. εἰ 
δὲ δὴ τὴν Αἴαντος εἰχοστὴν εἶπε λαχεῖν, δηλούτω μὲν εἰ βούλει διὰ τῆς εἰ-- 
χοσάδος τὴν κατὰ ϑυμὸν ζωὴν προσεχῶς ἐχβᾶσαν ἀπὸ τῆς κατὰ λόγον, τῷ 
μὲν λόγῳ τῆς δεχάδος πρεπούσης, ὥσπερ τῷ νῷ τῆς μονάδος, τῷ δὲ ϑυμῷ 
τῆς εἰχοσάδος ὡς μετὰ λόγον τεταγμένῳ (τοιαῦτα γὰρ ὁ ἡμέτερος φιλοσοφεῖ 
περὶ τούτων πατήρ) “ δηλούτω δὲ χαὶ ὅσα φησὶν ὁ Πορφύριος παρ᾽ Αἰ- 
γυπτίων μαϑόντα τὸν Πλάτωνα περὶ τῶν ἀναφορικῶν χρόνων ἐνδείχνυσϑαι διὰ 
τούτων, ὡς ἄρα χατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν τοὺς βίους δριζόντων χρόνων εἰχοστὴν 
εἶχε τάξιν ἢ τοῦ Αἴαντος αὕτη ψυχή, χαὶ τοῦτο ἀποβλέπων εἰς τὸ πᾶν ὃ τῶνδε 
τῶν λύγων ἄγγελος ἠρίϑμει τὴν τάξιν, λέγω τῶν ψυχῶν τῶν πρώτων ἢ δευ-- 
τέρων ἢ εἰχοστῶν ἢ ἄλλως ὁπωσοῦν αἱρουμένων. Καὶ γὰρ ἡμεῖς ἐνετύχομεν 
σφαίραις βαρβαρικαῖς Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων κατὰ τὰς μοίρας τοῦ ζωδιαχοῦ 
τὰς τῶν βίων διαφορὰς μετρούσαις, χαὶ τὴν μὲν ποιούσαις εἰ τύχοι βασιλιχήν, 
τὴν δὲ ἑξῆς, ὃ καὶ παράδοξον ἀχοῦσαι, ἐμποριχήν τινα καὶ ταύτης χείρονα 
τῆς ζωῆς, καὶ ἄλλην ἱερέως, καὶ τὴν μετ᾽ αὐτὴν δούλου, καὶ τὸ τοῦδε χεῖρον 
ἀπηρυϑριακότος πρὸς τὴν ἄρρενα φύσιν. ὡς οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ τὰς συγ- 
χλήρους ψυχὰς τὸ πρωτεῖον ἔχειν χαὶ μέσον καὶ ἔσχατον κατὰ τὰς ἀναφορὰς 

2 "συνάπτειν ΗΜ ἢ 1 δᾳ. καὶ... ἀπὸ γυναιχὸς ΔΗ͂ ἢ 8. ἣ μὲν δερρίουϊ, δοῖϊ. Δία- 

ἰαπέα (ς7. Ῥίαί. ». 6200) "μέτεισι βίον] ......... Ἡ.. Μ αὶ 9 τὴν 6 10 εἰς γυναιχεῖον 

οηι. Ἡ γΥ. ἐὰ ἰαοωπα ἢ 9. ἐπεδίωκεν ΑΞ ἢ 10 γυναιχεῖον) γυναιχὸς βίον ὕὕδοπεν ἢ "ἄνδρας 
(ἐ4. ὕύεοπον)) ἄνδρα ΗΜ ἢ τεχνικὸς) χνιχὸς οι. Ἡ »γ. ἱη ἰασιπα ἢ 11 τὸν Ἐπειὸς ΜΠ) τὰς 
ἰεπεὺς (οπι. »Υ. ἐπ ἰαοσωμαὶ Η ᾿ ἐποίησε ΗΙ ἢ 12 ζωὴν Π»γ». || ἢ] ἢ 1 νααίς ζέδγὲὰ πιε- 
ἰΐογοδα ἢ 13 μά.ης (ης οηι. ΡΥ.) Η ἢ 14 ἔστιν Ι͂ ἢ 11 εἶπεν αΓ' ἢ μαχεῖν Π»». |! 
21 πατὴρ] ἑ. 6. ϑυγίαπεδ (ς΄. ῬΥοοίιιδ ἐμ Ῥαγηιθη. Ἰ ». 121 Οὐ. Ἶ Πορφύριος) ς΄. δέοδ. 
ἐοἷ. 1Π| 8, 42 ». 169, 244. 112, 4 Ἡαοΐδηι. ἢ 28 εἶχεν ΑΓ ἢ 24 τοῦτο] τότε ὕύυδοπον 
26 ὅπως οὖν ΤΠ »γ. ΜΙῖ ἢ 20 ᾳ. Οὗ. ». 21,38 ἢ 21 κατὰ τὰς --- 239 καὶ ταύτης χείρονα 
(χατὰ τὰς --- 25 ποιού δέ 29 τὴν δὲ ἑξῆς ὃ χαὶ δέ χὴν τινα καὶ ταύ οηι. Η »γ. 'π δραΐ. υαπ.) Ἡ]) 
καὶ τὰς μοίρας τοῦ ζωδιαχοῦ... βίων .. εἰ τύχοι βασιλικὴν .. παράδοξον ἀκούσαις, ἐμπορικὴν .. 
χείρονα ΔΙ ἢ 29 "ἀκούσαις ΗΜ ἢ 80 ν ἱερέως καὶ οι. ΤΥ »γ. ἡπ δραΐ. υαο. ἢ 81 ἠρυ- 
ϑριαχότος ΤΙ ργ. Μ ἢ ὡς οὐ οἐ 82 ρους ψυχὰς ο»ι, Η͂ ργ. ἱπ ἰασωπα ἢ 32 "τατὰ] τὰ ΗΜ 
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τῶν μοιρῶν, εἴπερ χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν βίων κατ᾽ αὐτάς, ὡς αἱ εἰρημέναι 
σφαῖραι διασημαίνουσιν ᾿ ὧν μίαν τινὰ Κύρατος ἐπιγραφομένην εὕρομεν, χαὶ 

ἄλλην εἰς ἄλλον ἀναφερομένην πατέρα τῶν λόγων, πάσας δέ͵ ὅπερ ἔφην, τὸν 
βίον ταῖς τῶν μοιρῶν ἀφοριζούσας ἰδιότησιν, ὡς τοῦ ποιοῦ τοῦ κατὰ τοὺς βίους 
ἀποτελουμένου διὰ τοὺς τῶν ἀστέρων πρὸς τὴν μοῖραν συσχηματισμούς. 

Τούτοις τοίνυν ἑπομένως ἣ τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου ψυχὴ πίϑηχον ἐνε-- 
δύετο, φησίν [». 6205]. γελωτοποιὸς μὲν οὖν ἦν Θερσίτης, ὅ τι οἱ εἴσαιτο 
γελοίιον Ἀργείοισιν [1]. Β 215], λέγων τὸν δὲ πίϑηχον ἐνδύεται διὰ τὴν 
τοῦδε τοῦ ζῴου φύσιν χαταγέλαστον ὄντως οὖσαν τῷ μιμεῖσθαι τὴν ἀνθρώπου 
ζωήν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ αἴσχιον. ἅπας οὖν μετὰ τοῦ αἰσχροῦ καὶ ἀσϑενοῦς γελοῖος 
ὧν πιϑηχόμορφός ἐστιν, ὥσπερ λεοντόμορφος ὃ ἀνδριχὸς μετὰ φιλονείκου καὶ 
ϑυμιχοῦ πάϑους, καὶ ἀετόμορφος (0) βασιλιχὸς μετὰ τῆς πρὸς τὸ ἀνθρώπινον 
γένος ἐμπαϑείας χαὶ ἐφ᾽ ἑκάστων τρόπος ὁ αὐτός, τὰ μὲν εἴδη τῆς ζωῆς λαμ-- 
βάνων ἀπὸ τῶν ἡρωιχῶν ψυχῶν, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ἱστορίας ἔϑη προστιδεἰς]. 

, ἐχεῖνοι μὲν μετὰ τὰς ἐχ τῶν σωμάτων ἐξόδους ἀπαλλαγέντες χωριστὴν 
ἔσχον ζωὴν γενέσεως, οἱ δὲ ὅμοιον μὲν ἐχείνοις ἔχοντες τὸ τῆς ζωῆς εἶδος, 
τοῖς δὲ πάϑεσιν ἐνισχόμενοι, τοιούτοις ζῴοις ἀλόγοις ἐνῳχίσϑησαν, μόνον οὐχὶ 
βοᾶν οἷητέον τὸν παρόντα μῦϑον ᾿μὴ τὰ δοχοῦντα εἶναι ἀγαϑὰ μετὰ παϑῶν, 
ὦ ψυχαί, μετέρχεσϑε᾽ τοῦτο γὰρ ὑμᾶς εἰς ἀλογίαν κατάξει, παρ᾽ ἧ φυσιχῶς 
ἐστι ταῦτα καὶ ἐμπαϑῶς, οἷον τὸν μουσιχὸν εἰς ἄλογον μουσιχήν, τὸν ἀνδρικὸν 
εἰς ἄλογον ἀνδρίαν, τὸν βασιλικὸν εἰς ἄλογον βασιλείαν, χαὶ ποιήσει χύχνους, 
λέοντας, ἀετούς ᾿ ἔστι γὰρ ταῦτα χαὶ ἀλόγως ἔχειν καὶ λογικῶς, ποιεῖ δὲ ἀλο-- 
γίαν ἐμπαϑὴς ζωή, καὶ ἀνθρωπίνην ἀπαϑής᾽. 

Ὅτι δὲ οἱ εἰρημένοι βίοι πάντες συνάδουσι τοῖς ἐν Φαίδρῳ (ρ. 2484] 
βίοις, εὔδηλον. χαὶ γὰρ ὃ μουσιχὸς ἦν ἐν ἐχείνοις καὶ ὁ βασιλιχὸς καὶ ὁ πο-- 
λεμιχὸς καὶ ὁ τεχνιχὸς χαὶ ὃ γυμναστιχὸς χαὶ ὁ μιμητιχός, οἷον ἐπεδίωχεν ὃ 
τὸν πίϑηχον ἐνδυόμενος ἐπὶ τὸ αἴσχιον, ὡς Ἐπειὸς τὸν τεχνιχόν, ὡς ἢ Ἀτα-- 
λάντη τὸν γυμναστιχὸν χαὶ οἱ λοιποὶ τῶν εἰρημένων τοὺς λοιπούς. 

Ἐπ᾿ ἐσχάτων τοίνυν ἢ Ὀδυσσέως ψυχή (ληπτέον δὲ χαὶ ταύτην εἶδος εἶναί 
τι ζωῆς, ἐνδειχνυμένην ὥσπερ τὰς ἄλλας ἐχείνας τὸ ἔμφρον ἐν ταῖς τῶν βίων αἱρέ- 
σεσιν), αὕτη τοίνυν ἰδοῦσα βίον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἠμελημένον, ἐσχάτη δὲ λαχοῦσα, 
φησὶν αὐτός, διὰ τύχην, ἧς ἔργον τὸ συντάττειν ἡμᾶς πρὸς τὸ πᾶν, ταύτην οὖν 
ἔχουσα τοῦ χλήρου τὴν τάξιν ὅμως διὰ φρόνησιν εἵλετο βίον ἄριστον, πόνων λε -- 
λωφηχυῖα, φησί, καὶ φιλοτιμίας" ἀποδ... «Ὁ νον νιν εν νννως 

2 χύρατος ΗΠ] χράτος ΤΙ. οπιθοη λοηιίμῖδ δαγδαγὶ οογγωρίωηι υἱάοίμνγ (ἐσπιρίαδαηι 
Κυράνου, ςΥ. Ἑ᾿ αδγίονιιδ Βεδί, αν.1». 09 φηᾳ. Ηαν!.) ἢ ὅ τῶν οπι, ΜΙ ἢ σχηματισμούς Δ ἢ 
Ἴ φησὶ Η ἢ εἴσαι τὸ ΠΗ͂ αὶ 12 ὁ αὐαιαϊ | 14 ἱστορίας ἔϑη --- 16 ἐχείνοις ἔχοντες (ας ἔϑη 

- 15 ἐξόδους δέ ριστὴν ἔσχον ον". Η »γ. ἐπ ἰασμπαὴ ΗΠ ἧστο... οἱ δὲ ὅμοιον μὲν... ὡς 

ἔχοντες ΔΓ ἢ 14 "'προστιϑ..ον, ἐχεῖνοι ΠΗ; δωρρ. ε. σφ. [οὐχκοῦν, εἴπερ] ἐχεῖνοι Κ ἢ 11 μο- 
γονουχὶ ΗΜ ἢ 20 ἐστιν ΓΙ [[| μουσιχὴν --- 21 ἄλογον οπι. Ἡ ἢ 238 ἀνθρωπίνην) αὐάοη- 
ἄμηι φύσιν ἡ 29 ἐπὶ ἐσχάτων ΠῚ ἐπεσχάτως ΜΙ͂ ἢ ὀδυσέως ΠΗ || 338 πόνων φιλοτιμίας λε- 
λωφηκυῖαν Ῥῥαΐί. ». θ205 ἢ 84 φησὶν Δ ἢ φιλοτιμίας, ἀποὃ --- 106, 8 κατὰ γένεσιν λελειμ- 
μένης (ας, ἀποδ ---- ». 106, 1 αὐτὸς οὐ ». 105, 2 τῆς φιλοτιμουμένης δέ ρ». 105, 8 τῆς χατὰ 
γένεσιν οηι, Ἡ »γ. ἐπ δραΐ. υαο.}} φιλοτιμίας... ὁ Πλάτων, ὡς ἀπὸ τῆς .. ἐπὶ τὸ ἄνω 
πορευομένοις .. λελειμμένης ΠΗ͂ ἢ δωρρὶ, ἀποδ[εικχνὺς] 3 
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Ν ΕΕΕΕ ψυχῆς οὕτω γοῦν αὐτὸς... ......«.ττὐὐὐὐνννων 
[φιλοτιμίας ὁ Πλάτων, ὡς ἀπὸ τῆς φιλοτιμουμένης ἐπὶ τὸ ἄνω πορευομένοις, 
τῆς χατὰ γένεσιν λελειμμένης  ἑλέσϑαι δ᾽ οὖν τὴν τοιαύτην ψυχὴν τὸν ἄριστον 
ἐχ τῶν ἐνόντων, οὐχ ἀπερισχέπτως ἑλομένην, ἀλλὰ ζητοῦσαν ἐχ τῶν λοιπῶν 

5 (τοῦτο δὲ ὡς ἂν πλειόνων ἔτι ὄντων τὸν ἀμείνω) καὶ περιιοῦσαν ᾿ ὁ δὴ σημαίνει 
τὴν μεταβατιχὴν τοῦ λογισμοῦ τῆς διανοίας ἐνέργειαν κρίνασαν δ᾽ οὖν τὸν 
ἰδιώτου καὶ ἀπράγμονος βίον ἄριστον ἑλέσϑαι τότε τὸν τοιοῦτον (ἀντιδιήρηται 
δ᾽ ὃ μὲν ἰδιώτης πρὸς τὸν τυραννιχὸν χαὶ ὅλως ἀρχιχὸν χαὶ φιλότιμον, ὁ δὲ 
ἀπράγμων πρὸς τὸν ἐπίπονον" εἴρηται γὰρ ὅτι πόνων ἐλελωφήχει καὶ φιλοτι-- 

10 μίας) . ἑλομένην δὲ τὸν τούτων ἀπηλλαγμένον εἰπεῖν ὅτι τοῦτον ἂν εἵλετο βίον 

χαὶ πρώτη τῶν ἄλλων τυχοῦσα χλήρου. 
Καὶ πάλιν ὑπομνηστέον ὅτι τοῦτο δείχνυσιν, ὡς ἄρα οἱ κλῆροι περιέχουσιν 

οἱ πρότεροι τοὺς δευτέρους, καὶ ὅσοι μὲν τοῖς δευτέροις βίοι προτίϑενται, καὶ 
τοῖς προτέροις, οὐ μέντοι καὶ ἀνάπαλιν ὡς ἐξ ἀφϑονωτέρων χαὶ πλειόνων τοῖς 

16 ἀεὶ προτέροις χληρουμένοις τῆς αἱρέσεως ὑπαρχούσης. οὐ γὰρ ἂν ἢ Ὀδυσσέως 
ψυχὴ τοῦτον εἶπεν ἑλέσϑαι ἂν βίον (ὃν) εἵλετο ἐσχάτη χληρωϑεῖσα τῶν ἄλλων, 
εἰ μὴ καὶ οὗτος ὃ βίος ἐν τοῖς τῶν προτέρων περιείχετο χλήροις. ἀπὸ ταύτης 
δ᾽ οὖν τῆς αἱρέσεως οὕτω γενομένης πιστὸν ἐποίησεν τὸν τοῦ προφήτου λόγον 
εἰπόντος χαὶ τελευταίῳ ἐπιόντι, σὺν νῷ ἑλομένῳ, κεῖται βίος 

20 ἀγαπητὸς οὐ χαχός [ρ. 619}}" καὶ δῆλον ὅτι γίνεται μὲν ἐν τῷ παντὶ 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὡς σωφρονιστιχὰ ταῦτα διεσχευάσϑαι τοιῶσδε τῶν ψυχῶν 
φρόνησιν δειχνύντα τῆς φαινομένης εὐπορίας αἱρετωτέραν, ὅταν ταῦτα μερί- 

25 ζηται. ἀπ’ ἀλλήλων μὲν γὰρ εἰς εὐδαιμονίαν οἶδεν ἐλϑεῖν΄ ἢ δὲ οὐχ ἐξ 
ἀνάγχης, εἰ μὴ χαὶ φρόνησις εἴη περὶ τὰς αἱρέσεις. 

Τούτοις τοίνυν ἐπήγαγεν, ὁ δὴ λοιπόν ἐστι τῆς διαιρέσεως, ὅτι χαὶ εἰς ἄλ- 
ληλα τὰ ἄλλα ζῷα μεταβάλλει, τὰ μὲν ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια, τὰ δὲ δίκαια 
εἰς τὰ ἥμερα (Ρ. 6204]. Λείπεται τοῦτο μετὰ τὰς μεταβολὰς τὰς ἐξ ἀνθρώπων 

80 εἰς τὰ ἄλογα χαὶ ἐχ τῶν ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους, οἷος Ὁ χύχνος ἔμπροσϑεν, 
οἷα τὰ πρὸ τούτων, ἐν οἷς ἔλεγεν ὅτι καὶ ἐχ τῶν ἄλλων ϑηρίων εἰς ἀνθρώπους 
γίνονται μετατάξεις [ρΡ. 6205], καὶ δὴ καὶ τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους, ὡς τοῦ 
Ἐπειοῦ καὶ τῆς Ἀταλάντης ἂς διὰ τοῦτο εἶπεν ἐν μέσοις λαχεῖν ὡς ἐν τῇ μεσό-- 
τητι τῆς ἀνθρωπίνης ζωΐς στρεφομένας καὶ τῷ ἐξ ἄρρενος εἰς ϑῆλυ ἢ τῷ ἐχ 

86 ϑήλεως εἰς ἄρρεν ἰέναι διενεγχούσας. Τούτων γὰρ ῥηϑέντων ἐλείπετο καὶ τὴν 
ἐσχάτην εἰπεῖν μεταβολὴν τὴν ἐχ ϑηρίων εἰς ϑηρία γενομένην, ἣν τελευταίαν 

(90) ΜΙ͂,. ρισχέ οι. Ἦ ρ»γΥ. ἐπ ἰασιπα ἢ λοιπῶν] λόγων Η »γ. ἢ ὃ "τὸν)] τῶν Η, οπι. ΓΙ || 
ἀμείνω] ἀμεί οπι.  »Υ. ἴῃ ἰαοσιπα ἢ 10 ῬἜτοῦτον] τοῦτο ΗΠ | εἵλετο 77] εἷλε τὸν ΑΖ [ 
11 "πρώτη (ς τ. 10)] πρὸ τοῦ ἩΙΛΙ͂ ἢ 18 ὀδυσέως ΠΗ ἢ 16 ὃν αὐάίαϊ ἢ 19 ἐπιιόντι ΠΙΑ͂ [} 
νῷ) νοῖ 7 ἢ 20 παντὶ --- 24 φρόνησιν δειχνῦντα (οὐ μὴν δέ φρονιστιχὰ ταῦτα δέ ψυχῶν οηι. Ἡ »γ. 
ἦῃ ασιπα) ἨΠ παντὶ... διεσκεύασται τοιῶσδε τῶν . . φρόνησιν δυκνύντα (8,6) Ι͂ ἢ 23 τοιῶς 
δὲ Η ἢ 24 τῆς οηι. Δ ἢἢ εὐπορίας) πορίας οπι. Η͂ »Υ. ἴὴ ἰαοιπα ἢ 28 ἀπ᾽ ἀπὸ (οηι. »γ. 
ἐπ ἰασωμαὶ Η ἃ ἐλϑεῖν ΜΠ ἔχειν (οι. ἐπι ἰαομπα ρ»γ.) Η ἢ 28 μὲν ΠΗ] ἥμερα Δ, ἢ 8ὅ ϑῆλεος 
ΜΊῚ 34 τῷ --- τῷ ζὕὁοη 67) τῶν --- τῶν ΗΛΙ ἢ 8ὅ γὰρ] ἄρα ὕσδοπεν ἢ 86 τὴν ἐκ ΜΠ) τῇ ἐχ Η 
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χαὶ αὐτὸς προσέϑηχεν, διορίζων καὶ ἐπὶ τούτων, ὅτι τὰ μὲν ἄδιχα τῆς ζωῆς 
εἴδη μετέβαλλεν εἰς τὰ ἀγριώτερα, τὰ δὲ δίχαια εἰς τὰ ἡμερώτερα καὶ ἐπὶ 
πᾶσιν ἐπήνεγχε τοῖς εἴδεσι τῶν μεταβολῶν, χαὶ πάσας μίξεις μίγνυσθαι τὰς 
ζωάς, πέρας ἐπιτιϑεὶς τῇ ὅλῃ διαιρέσει τῶν βίων χοινόν. πᾶσα δὲ μῖξις ἢ ἐχ 
τῶν ὁμοίων εἰς τὰ Ὅμοια, χαὶ τοῦτο διχῶς, ἐκ λογιχῶν εἰς λογικὰ καὶ ἐξ 
ἀλόγων εἰς ἄλογα" ἢ ἐξ ἀνομοίων εἰς ἀνόμοια, καὶ τοῦτο πάλιν διχῶς, ἢ ἐξ 
ἀλόγων εἰς λογιχὰ δια[βαιν)ουσῶν ψυχῶν ἢ ἐχ λογιχῶν εἰς ἄλογα. καὶ ταῦτα 
μὲν δῆλα διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἡμῖν γέγονεν. “Ἃ δὲ τελευταῖα προσέϑηχεν, σχε-- 
πτέον, ὅταν λέγῃ τὰ ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια χαὶ τὰ δίχαια μεταβάλλειν εἰς τὰ 
ἥμερα, πότερον ἀλόγων εἶναι τῷ ὄντι μετοιχήσεις ψυχῶν εἰς ἄλλα ζῷα ἄλογα, 
οἷον χυνείας ψυχῆς εἰς ἵππειον ζῷον μετιούσης, ἢ καὶ ταύτας ψυχῶν μὲν ἀν-- 
ϑρωπίνων, μετενδυομένων δὲ ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα, καὶ ἀπὸ μὲν τῶν ἀδιχω- 
τέρων ζῴων, οἷον ἰχτίνων χαὶ λύχων καὶ σα ἁρπαχτιχά, εἰς τὰ ἄγρια μεϑιστα-- 
μένων, οἷον ὅσα ἰοβόλα, ἃ δὴ παντελῶς ἐστιν ἀνήμερα᾽ ἀπὸ δὲ τῶν διχαιο-- 
τέρων, οἷον πελαργῶν καὶ τοιούτων ἄλλων, εἰς τὰ ἥμερα, οἷον μελίσσας καὶ 
μύρμηκας, ἃ δὴ πολιτιχὰ γένη καὶ ἥμερα προσεῖπεν αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδωνι 
[Ρ. 82}], τὰ᾿ μὲν βασιλικῆς τὰ δὲ οἰχονομικῆς ἔχοντα ζωῆς ἴχνος. 

Τούτων δὲ προχειμένων εἰς ζήτησιν, λέγωμεν ὅτι χαὶ ταύτας τὰς μετα-- 
βολὰς οὐχ ἀλόγων ψυχῶν ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνων οἴεσϑαι δεῖ λέγεσϑαι παρὰ τοῦ 
Πλάτωνος, καὶ περὶ τούτων εἶναι μόνων ἁπλῶς σύμπαντα τὸν περὶ τῶν μετεν-- 
σωματώσεων αὐτῷ λόγον. τοῦτο δὲ ἡμεῖς ἐχ πολλῶν ἀποδείξομεν. πρῶτον 
μὲν γὰρ ὃ τοῦ προφήτου λόγος οὐ πρὸς ἀλόγους, ἀλλὰ πρὸς λογικὰς ἣν ψυχάς 
γελοῖον γὰρ ἀλόγοις λέγειν Ἀνάγκης ϑυγατρὸς χόρης Λαχέσεως ὅδε 
λόγος, καὶ οὐχ ὑμᾶς λήξεται δαίμων, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονας αἷ- 
ρήσεσϑε, καὶ αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος [ρΡ. 6174], καὶ τε - 
λευταίῳ [ἐπιόντι, σὺν νῷ ἑλομένῳ, κ]εῖται βίος ἀγαπίητός, οὐ 
χαχός [ρ. 619}... .., τῆνον... [χ]ατέτεινεν πρὸς τὰς φρονήσεως μετεχούσας 
ππὰ ἐπαΐειν οὐχ ὅτι τῶν ἀπὸ νοῦ προϊόντων λόγων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως λόγων ψ»- 
χὰς οὐδὲ σὺν νῷ τι δυναμένας αἱρεῖσϑαι καὶ πράττειν. ἔπειτα ὅτε διώριζεν αὐτὸς 
πῶς δεῖ ποιεῖσϑαι τὰς αἱρέσεις χαὶ ἔλεγεν ψυχῆς τάξιν μὴ ἐνεῖναι [ρ. 61 8}], 
σαφῶς ὡς περὶ λογιχῶν διελέγετο ψυχῶν ταύτας γὰρ ἠξίου μὴ ἐχπλύττεσθαι 
ὑπὸ δυνάμεων χαὶ ὑπὸ πλούτων χαὶ εὐγενειῶν, ἀλλὰ χρίσιν ἐφιστάνειν τοῖς 
βίοις καὶ σχοπεῖν τὸν εἰς εὐδαιμονίαν ἄγειν μᾶλλον δυνάμενον ἐκ τῶν προτει-- 

ὃ ἐπήνηγχε τοῖς εἴδεσιν ΜΓ ἢ 4 ὅλῳ ΠΗ ἢ ὅ ἐκχ λογικῶν εἰς λογικὰ --- 8 δῆλα (οι. ΨΥ. 
ἐῃ δραΐ. υαο.) Η, ἐπ φιο φιαῦ δοημηέμν οιῖα ὠδ)ια αὐ 110, 1 τὸν δὲ προσήχοντα Ἡοϊδέεπ τ 
"παημ δογίρία δωμε] ἐκ λογικῶν... ψυχῶν ἢ ἐκ λογικῶν εἰς ἄλογα... δῆλα Α͂ 1 ὅδια- 
βαινουσῶν ψυχῶν] δια μουσῶν (μ δ. ΠΟΥ̓Τ.) ψυχῶν Η, διὰ μέσων τῶν ψυχῶν οοἶΐ. ». 99, 18 δ. 
ὕσδεπον ἢ 8. ἡμῖν λεγομένων γέγονεν ΠΗ͂ »γ». |ὶ 9 λέγει Η εἰς ἥμερα ΤΙ »ν-. ἸἙΊΟΘ μετοι- 
χίσεις Η͂, ἑοΥΥ. ἴὐδοηον ἢ 14 ἐστιν ἄγρια ἀνῆμερα Η͂Ψ»γ. ἢ 135 λέγωμεν 24] λέγομεν Η 
19 ἀλλὰ ΑΓ ἢ 24 δαίμων λήξεται σέ δαίμονα Ῥῆαί. ἢ 25 "τελευταίῳ --- ἐπαΐειν οὐχ ὅτι] τε-- 
λευταίω (τελευτῶν »γ.).-....6ὁὉ(ο ννονον «εἶται βίος ἀγαπ.........ννονννοον τῆνον. ατέτεινεν (ἀνέτεινεν 

»γ.) πρὸς τὰς φρονήσεως μετεχούσας ἐπαΐειν οὐχ ὅτι Η͂, τελευταίῳ... οὐχ ὅτι ΜΙ Πϊ 21 »οϑέ 
χαχός αὐ δοηίοηίξαηι δερρίθαδ ὕογο [οἷα δηλονότι κ]ατέτεινεν ἢ 28 λέαξμηι ποίαυϊέ ἴύδομον 
ἐαρίεπάμηι ὕεγο υογδίς ἀλλ᾽ οὐ τὰς ἀδυνατούσας ἢ ϑ"'λόγων) λό ον ΤΥ, λογιχὰς 27 [|| 39 διό- 

ρίζεν Η ἢ 31 ὠσπερὶ τῶν λογιχῶν Π9». ἢ 32 "ἐφίστανεν ΗΛΙ Π 33 μᾶλλον ἄγειν Η͂ 
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νομένων ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν καὶ τοῖς τοιούτοις δῆλος ὧν οὐ περὶ ἀλόγων 
ἀλλὰ περὶ λογικῶν μόνον διαταττόμενος ψυχῶν ποία γὰρ ἔκπληξις ἢ χρίσις 
πλούτου χαὶ πενίας χαὶ δυνάμεως χαὶ ἀδυναμίας καὶ τῆς ἐν τούτοις μεσότητος 
ἐν ἀλόγοις; τρίτον τοίνυν μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τοὺς περὲ τῶν μεταβολῶν 
λόγους πάντας χατάγων λοιπὸν εἰς τὴν γένεσιν πάσας ἀχούσωμεν ὁσα φησίν 
[Ρ. 6204]᾿ ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς φυχὰς τοὺς βίους Ὡρῆσϑαι, 
πάσας ἰέναι πρὸς τὴν Λάχεοιν, χαὶ τὸν δαίμονα δέχεσϑαι παρ᾽ αὐτῆς φύ-- 
λακα καὶ ἀποπληρωτήν, φησίν. εἰ οὖν πᾶσαι μὲν ἥρηνται, φυχαῖς δὲ 

ἀλόγοις αἵρεσις οὐκ ἔστιν (οὐδὲ γὰρ προαίρεσις), δῆλον ὡς οὐχ ἧσαν ἐν ταῖς 
εἰρημέναις μεταβολαῖς ἀλόγων μετοιχήσεις, ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνων εἰσὶ πᾶσαι ψυχῶν 
τὰς μετενδύσεις ἐχείνας ποιουμένων, χαὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς εἰς τέλος περὶ ἐχείνων 
ἐστὶν ὃ λόγος. Μὴ οὖν ζητῶμεν καὶ ἄλογα ζῷα πῶς εἰς ἄλογα ἄλλα μέτεισιν, 
ἀλλὰ μένωμεν ἐπὶ τῶν λογικῶν ψυχῶν. τὸ γὰρ αὐτεξούσιον ἐν μόναις ταῖς 
λογικαῖς ἐστι ζωαῖς " ὡς χαὶ ὃ ̓ Αϑηναῖος ξένος []6ρ6. Χ Ρ. 904} ταῖς ἡμετέραις 
ψυχαῖς τὸν ϑεὸν τοῦ πο[ιάν τινα γίγνεσθαί φησι) δοῦναι τὴν ἐξουσίαν, ταύτας 
δὲ χυρίας οὔσας τοῦ μεταβάλλειν ἑαυτὰς ζατὰ τὸ χεῖρον ἢ βέλτιον ὑπὸ τῆς 
εἱμαρμένης εἰς ἄλλην χαὶ ἄλλην τάττεσθαι χώραν, ἐν ἧ ταχϑεῖσαι πᾶσαι νιχῶ- 
σαν μὲν ἀρετὴν ἐν τῷ χύόσμῳ παρέξονται, χαχίαν δὲ ἡττημένην. 

Ὅτι δὲ χαὶ ἀνϑθρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ᾿ ἄλλων ἀλόγων ζῴων εἰς ἄλλα, 
δεδήλωχεν καὶ ἢ καϑ᾿ ἡμᾶς ἱστορία χαὶ (ἢ) μιχρὸν πρὸ ἡμῶν. Νεστόριος 
γοῦν [{ν} ὁ μέγας ἀνὴρ ἱερατιχὸς εἰς τὴν Ρώμην ἀφιχόμενος γυναιχὸς μιᾶς 
τῶν εὐπαρύφων") μόλις ἐξειπεῖν ἐϑελησάσης, ϑρηνούσης δὲ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν 
ἔμπροσϑεν βίων αὐτὸς ἀχοῦσαι λέγεται περὶ ἑαυτῆς ἱστορούσης, ὡς ἄρα ἐν 
περιόδοις προτέραις ἐν Ἀδασμάστῃ τῆς ᾿ΑΑττιχῆς ἐγεγόνει παιδισχάριον καπήλοις 
τισὶν ὑπηρετοῦν, λήϑῃ δὲ ὑπερβαλλούσῃ κατείχετο τῶν ἀεὶ προσταττομένων ὑπὸ 
τῶν χρωμένων, χαὶ ἀπεχλάετο τὴν λήϑην, ὥσπερ ὅτε ταῦτα ἔλεγεν τὴν μνήμην᾽ 
συμμῖξαι οὖν αὐτήν τινι φάσματι καὶ αἰτῆσαι μνήμην χαὶ αἰτήσασαν λαβεῖν, 
χαὶ λαβοῦσαν πάντων ἑξῆς τῶν ἐχεῖϑεν διαμνημονεύειν. γενέσϑαι οὖν αὐτὴν 
ὡς ἐμέμνητο μετ᾽ ἐκεῖνον τὸν βίον χυνὸς ψυχήν"), καὶ ἀχϑεσϑεῖσαν μετὰ τὴν 
σύνερξιν ὦσαι τὸν κύνα ἐχ τέγους τινός, ἀπαλλαγῆναι βουλομένην τοῦ δεσμοῦ" 
χαὶ τῆς ἀδίχου πράξεως εἰς τὸν χύνα δίχην τίνουσαν εἰς ὄφιν ἐλϑεῖν, καὶ 
ἐχεῖνον χτεῖναι δυσχεράνασαν τὴν ψύχωσιν, ἐχτείνασαν αὐτὸν ἁμάξης κινουμένης 

Ὁ εὐπάρυφος " ἀγαθοῦ πατρὸς ϑυγάτηρ. 
ἘΠ διήγημα Ψψευδέστατον. 

1 "δῆλος οὖν ΜΙ͂, δήλοσουν Η͂ ἢ 2 ποῖα ΗΓ ἢ ὅ "ἀχούσομεν ΗΜ ᾷ΄ 6 ἠρεῖσϑαι 

(δ) Η͂ ἢ 1 :δέχεσϑαι) λάχεσϑαι Η ἃ 10 μετοιχίσεις ΖΔΙ͂, οοΥΥ. ἴὔδεπον ἢ ἀλλὰ Μ ἢ; 

εἰσὶν ΜΓ ἃ 11 τὰς μὲν ἐνδύσεις Π ἢ 13 αὐτεξούσιον ἐν μόναις --- 11 ταῖς ἡμετέραις 5] 
αὐτεξούσιον... ἡμετέραις ΜΙ ἢ 14 ᾿Αϑηναῖος ξένος οηι. Η »γ. ἴηι ἰασιπα ἢ 1ὅ "τοῦ πο.. 
δοῦναι Η͂, τοῦ π δοῦναι Η͂ ἢ 11 χώραν ΠῚ μοῖραν ΑΙ ἢ 20 ἢ αὐαὲξάϊέ ὕὕδοπαν, ἢ πρὸ 
ἡμῶν. Νεστόριος γοῦν ἦν Η͂, πρὸ ἡμῶν Νεστόριος. ἦν οὖν 3Ζ7; ἣν δεοϊεδὶ ἢ 22 ϑελεσάσης Π 
24 ἐν Ἀδασμάστῃ] ποριθη; αὐ οσογγωρίωμπι αὐ ἱπορέο "οέμηι (ἐν ̓ Αλαῖς μὲν ἄστει Κολάδ πιωδ. 

λει. ΧΧΧΤΙ ». 331) ῃΠ 21 λαβεῖν] γαμεῖν ΠΤ »». ἢ 31 "τείνουσαν ΗΜ ἢ 833 ἀγαϑοῦ 

πατρὸς ϑυγάτηρ εὐπάρυφος ΠΥ ρΚυ. Ἑαπάοπι σίοδδαπι λαδοέ Ἡδονολίιε ἢ 44 δολοίδοη 

οηι. Ἡ 
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ἔμπροσθεν τῆς ἁμάξης χἀχεῖνον μὲν χατατμηϑέντα ἀπολέσθαι, μετὰ δὲ ἐχεῖ-- 
γον ἄρχτον γενομένην χαὶ τὸν εἱμαρμένον χρόνον τῷ ζῴῳ συμβιοῦσαν εἰς ἄν-- 
ϑρωπον ἐλϑεῖν. ἐχείνην μὲν οὖν χαὶ τῆς μνήμης καὶ τῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ ϑρήνων 
ὁ Νεστόριος ἰάσατο ϑεοῖς χρώμενος συνεργοῖς χαὶ περὲ τοῦ μέλλοντος ἔχειν 
ἀμείνους ἐλπίδας ἐποίησεν" ἐχ δὲ. τούτων χρὴ λαβεῖν ὅτι καὶ ἀπ᾿ ἄλλων ζῴων 
εἰς ἄλλα κατὰ δίκην γίνονται μεταστάσεις καὶ δι᾿ ἀδιχίαν εἰς ἀγριώτερα, καὶ ὡς 
ἔστιν καὶ ἐν ἀλόγοις ἀδιχία χαὶ δικαιοσύνη, χαὶ πάντων δίχη καὶ νόμος ἔφορος. 

Ὅτι μὲν οὖν πάσας τὰς ἐν ταῖς αἱρέσεσι ταύταις μεταβολὰς ψυχῶν εἶναι 
δεῖ νομίζειν λογικῶν ἢ εἰς τὰ Ὅμοια μεϑισταμένων ἢ εἰς τὰ ἀνόμοια, χαὶ ἢ 
ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἢ ἐπὶ τὸ χεῖρον τὴν μεταβολὴν ποιουμένων, εἴρηται πρότερον, 
χαὶ εἴληπται πάντα ἐχ διαιρέσεως ἡμῖν τὰ εἴδη τῆς ζωῆΐῇς. συλλογισώμεϑα δὲ 
ὅσα ἕπεται τοῖς δεδειγμένοις. ὧν ἐστι πρῶτον τὸ τὰς εἰς τὰ ἄλογα ζῷα 
χαϑόδους μὴ εἶναι τῶν ἐξ οὐρανοῦ ψυχῶν εἰς γένεσιν ἰουσῶν. οὐδὲ γὰρ ἄνο- 
δος ἢ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐκ τῶν ἀλόγων γένοιτο ἄν, ἀλλ᾽, ὡς εἴρηχεν αὐτός 
[Ρ. 6195], (τῶν) χαὶ ἄνευ φιλοσοφίας ἢ καὶ νοῦ τό γε ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ βε-- 
βιωχέναι πάντως ἐχουσῶν. οὕτως γὰρ καὶ ἔσται πάλιν εἰς τὸ ὅμοιον ἢ μετοίχησις, 
ἀπὸ τεταγμένης παρ᾽ ἀνθρώποις πολιτείας εἰς τὴν ἐν τῷ κόσμῳ τεταγμένην πολι- 
τείαν᾽ τοιαύτη δὲ ἢ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν περιιόντων, ὅπου {μήτε ἀδικεῖ μηδὲν) 
μήτε ἀδιχεῖται, πάντα δὲ ἐν χύσμῳ φέρεται χαὶ τάξει καὶ ζῇ μετ᾽ ἀλλήλων τὴν 
χοινὴν ζωήν, καὶ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ παρέχεται συμπλήρωσιν εἰς τὸ ὅλον, τὰ ἑαυ- 
τοῦ πράττον, χαὶ ἕν ἐπιτήδευμα ἔχει πρό. .........Ὁὐ νει ννινις [μῆα 
γὰρ ἰδέα τεταγμένης ἐστὲ πολιτείας" ὡς καὶ τῆς πολιτείας ταύτης ἐν οὐ- 
ρανῷ τὸ παράδειγμα ὁ Σωχράτης ἔλεγεν τετάχϑαι, τῆς ἀρίστης [1Χ μ. 592}1. 
χωροῦσιν οὖν εἰς οὐρανὸν οὐχ ἀπὸ τῶν ἀλόγων αἱ ψυχαὶ ζῴων πορρωτάτω 
Ἰὰρ ταῦτα τῶν οὐρανίων ζῴων τῶν νοῦν μιμουμένων τὰ ἄμοιρα, τῶν χύχλῳ 
χινουμένων τὰ εἰς γῆν χύπτοντα, τῶν ἀεὶ τεταγμένων τὰ ἀεὶ τῇ αὑτῶν φύσει 
ἄταχτα, τῆς μεταβολῆς πανταχοῦ δι᾽ ὁμοιότητος γινομένης. Εἰ δὲ ἢ εἰς οὐ- 
ρανὸν ἄφιξις οὐχ ἀπὸ ἀλόγου γίνεται οἰκήσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ τεταγμένης πολι- 
τείας, ὡς αὐτός φησιν, οὐδὲ τὸ ἀνάπαλιν τῶν ἐξ οὐρανοῦ κατιουσῶν εἰς ἄλογα 
ζῷα γένοιτο ἂν μετάστασις ἐκεῖθεν. χαὶ γὰρ τοῦτο διώρισεν αὐτός, ὅτι χατὰ 
συνήϑειαν τῶν ἔμπροσθεν βίων γίγνονται ταῖς ψυχαῖς αἱ αἱρέσεις [». 6205) ̓  
ποία δὲ συνήϑεια συγγενὴς πρὸς ἀλογίαν ἐστὶν πολιτείας ἀνθρωπίνης τεταγ- 
μένης; ἐπεὶ χαὶ τὸ τυραννίσιν ἐπιτρέχειν διὰ τὰ χράτη τῶν οὐρανίων ἐγγέγονεν 
ταῖς ἐξ οὐρανοῦ χκατιούσαις " χαὶ τοῦτο ἐχ συνηϑείας τῆς περὶ τὰ οὐράνια, τὸ 

1 χατατμηϑέντα (χατατμηϑέναι Ρ».) --- 89. ἐλθεῖν. ἐκείνην 1ΠῚ κατατμηϑέντα ... ἐκεί- 
νὴν Δ, ἢ 1 "ἀπολεῖσθαι (6: ὑπολεῖσϑαι 6077.) Ἡ ἢ δὲ ἐκεῖνον] δὲ εἶπον 1 »». ἢ 2. τενο- 

μένων Η »Υ. ἢ τὸν οπι. Η »γ. ἢ 3. τῇ μνήμῃ] τῆς μνήμης ἕνεχα ΕΗ »γ. ἢ 4 χρώμενος Η)Ὶ 
χρησάμενος Μ ἢ 1 ἐστιν Η ἢ 11 ἡμῖν ον". Η 12 τοῖς ὕύεομον) τούτοις ΗἩΛΙ͂ ἢ πρῶτον 
Μὴ τὸ πρῶτον ΗΠ ἢ 138 ἄναδος Η ἢ 14 ἡ ΗἸ ἣ ΑΓ ἢ [1ὅ τῶν αὐαέαϊέ ὕὕύδοπεν 
"Ὦἢ] ἡ ΗΜ ἢ 16 παντῶς Η αὶ μετοίχισις Γὶ ἢ 11 τὴν ον. ΑΓ ἢ 18 χατ᾽ οὐρανῶν ΠΙ ᾿ 
μήτε ἀδιχεῖ μηδὲν δωρρίουϊ ἡ 20 χοινὴν ὕὕύδομον) καινὴν ΗΜ ἢ 21 ἔχει --- 28 τὸ παρά- 
δειγμα ὁ Σωχράτης ΗΠ] ἔχει. .. ταύτης ἐν οὐρανῷ .. ὁ Σωχράτης ΨΓ ἢ 22 α γὰρ ἰδέα 
οἴπ. Ἡ γυ.; μία φιρρ»ὶ. ΗεὶέΣ ἢ 23 ἀρίστης ΗΠ ἀρετῆς Δ 25 ταῦτα οηι. ΜΓ ἢ τὰ ἄμοιρα 
- 26 χινουμένων οι. ΛΙ͂ ἢ 26 τὰ ἀεὶ τῇ] τὰ ἀεὶ τεταγμένα ΤΗ͂ »γ. ἢ αὐτῶν ἩΔΙ͂ ἢ 21 ὁμοι- 
ότητα ΜΙ ἢ δ0 διόρισεν Η ᾿ 34 τῆς οηιν. Η 
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δὲ ὅλως εἰς ἄνθρωπον χωρεῖν (ἐχὺ τῆς ἀπ᾽ ἀνθρώπων εἰς τὸν οὐρανὸν ἀφίξεως 
μίξασαι οὖν ἀνθρωπίνην πολιτείαν καὶ δύναμιν χρατητιχὴν εἰς ὄρεξιν τῆς τυραν-- 
νικῆς χατέστησαν ζωῆς, ἀφελοῦσαι μὲν τῆς ἀνθρωπίνης πολιτείας τὸ τεταγμένον, 
ὅπερ ἐποίησεν αὐτὰς τῆς ἐν οὐρανῷ λήξεως τυχεῖν, τῆς δὲ ἐν οὐρανῷ δυνάμεως 
ἀγνοήσασαι τὰ χατὰ νοῦν, διότι καὶ ἄνευ νοῦ ἐπεποίηντο τὴν ἄνοδον τῷ γὰρ 
ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γνωστόν. Ὅτι μὲν οὖν τὰς οὐρανόϑεν χατιούσας εἰς γένεσιν εἰς 
ἄλογα ζῷα χωρεῖν ἀδύνατον, δῆλον ἑπόμενον δὴ τὰς ἐχ τῶν ὑπογείων τόπων 
τοῦτο τὸ πάϑος ὑπομένειν, διὰ μὲν τὰ ἐν Ἅιδου δράματα χαὶ μάλιστα τὰ περὶ 
τὸν Ἀρδιαῖον ἐχτρεπομένας τοὺς τυραννιχοὺς βίους, φερομένας δὲ ὅμως ὡς αὐχμοῦ 
χαὶ χόνεως μεστὰς εἰς τὰς χϑονίας ζωὰς χαὶ τὴν ἀλογίαν δηλονότι). 

Πῶς δὲ ἄρα διεγίγνωσχεν ὁ ϑαυμαστὸς τούτων ἄγγελος, ὅτι βεβιωχυῖαι 
πρότερον ἦσαν αἷδα αἱ ψυχαὶ λογιχῶν ζῴων βίον ἢ ἀλόγων; . τὰς μὲν γὰρ 689 
παρούσας αὐτῶν αἱρέσεις ἑώρα, καὶ εἰς αὐτὰς βλέπων καὶ εἰς τὸ πᾶν τοιῶνδέ 
τινων βίων οἰστιχὸν ὑπάρχον᾽ τὰς δὲ πρὸ τῆς χιλιέτους περιόδου ζωὰς αὐτῶν, 
ἀφ᾽ ὧν εἰς τὰς τότε παρούσας ἤεσαν, πῶς ἑώρα; καὶ πόϑεν εἶχεν φράζειν ὡς 
αἵ μὲν ἐξ ἀνθρώπων εἰς χύχνους ἤεσαν χαὶ ἀηδόνας, αἷ δὲ ἐξ ἀλόγων εἰς ἀν-- 
ϑρώπους, ὡς αἱ ἀπὸ χύχνων εἰς ἀνθρώπους, αἷ δὲ καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς ἄλογα, 

χαϑάπερ αἱ ἐχ ϑηρίων εἰς ϑηρία μετενδυόμεναι; Μήποτε οὖν ἀληϑὲς μὲν καὶ τὸ 
σὸν δὴ τοῦτο, ὦ φίλε ἑταῖρε, χαὶ διηγουμένων ἀχοῦσαι ταῦτα τὸν Ἦρα τῶν 
ψυχῶν (καὶ γὰρ εἴρηται τοῦτο πρότερον [Ρ- 6144], ὅτι καὶ ἠσπάζοντο ἀλλήλας 
ὅσαι “Νώριμαι καὶ διηγοῦντο τὰ σφῶν αὐτῶν, αἱ μὲν ὅσα ἴδοιεν ὑπὸ γῆς, αἱ 
δὲ τὰς ἐν οὐρανῷ πάσας εὐπαϑείας ̓  οὐδὲν οὖν ϑαυμαστὸν τὰς ἐχ τῶν ὑπὸ γῆς 
διχαιωτηρίων χαὶ τοὺς (βίους) διηγεῖσϑαι τοὺς ἔμπροσθεν ἀφ᾽ ὧν δρμηϑεῖσαι 
τὴν περίοδον ἐχείνην ἀνέτλησαν) " ἀληϑὲς δὲ καὶ τὸ τοῖς πνευματιχοῖς αὐτῶν 
περιβλήμασιν ἐχφαίνεσϑαι τοὺς τύπους χαὶ τὰς μορφὰς ἔτι τῶν προτέρων βίων, 
εἰ μὲν (ἐν) ἀνθρώπου εἴδει ἐβεβιώχεσαν, ἀνθρωποειδεῖς, εἰ δὲ ἐν ἀλόγων, 
ἐχείνοις παραπλησίους οὐχ ὡς ἐνδυομένων τῶν ψυχῶν τὰ “σώματα καὶ τυπου-- 
μένων ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν ἑχάστου μορφήν, ἀλλ᾽ ὡς διὰ τὴν τοῦ. λόγου προ-- 
βολὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἑαυτῶν τυπουσῶν εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς ζῴοις σχια-- 
γραφίαν. καὶ γὰρ αἱ φαντασίαι ποιχίλας περὶ τὸ πνεῦμα παρέχονται τοῦτο 
μορφὰς συνεξαλλαττόμενον αὐταῖς χαὶ συνδιατιθέμενον. ἢ πῶς οἰόμεϑα χαὶ 
ἐν τοῖς φάσμασιν πολλάχις ἐν ὀλίγῳ χρόνου διαστήματι τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι 
πολύμορφον χαὶ φωνὰς ἐχπέμπειν οἰχείας τοῖς σχήμασιν τοῖς φαγνταζομένοις, 
ἢ ὑπὸ τῆς φαντασίας μετασχηματιζόμενον ἕχαστον χαὶ τοῖς μορφώμασιν οἷ-. 
χείως συμφϑεγγόμενον ; οὐδὲν οὖν ἀπειχὸς δήπουθέν ἐστιν, καὶ τῶν ψυχῶν τὰ 
ὑλιχκὰ περιβλήματα σῴζειν τὸν τύπον τοῦ ἔμπροσθεν βίου , καὶ χατὰ τοῦτον 
οἷον ἐσχιαγραφημένον ἐν αὐτοῖς τῷ ϑεωμένῳ δηλοῦν ἀφ᾽ οἵων ἤχουσι ζῴων 600 

1 ἐκ αὐδέιαὶ ἢ 32 κατητιχὴν Η ἢ ὅ ἀγνοήσασαι ὕὕεεμ6᾽}) αἱ νοήσασαι ἩΔΙ͂ ἢ πεποίηντο 
ἨΜ καὶ ὁ ὁμοίῳ τὸ δὲ δον. Η ἢ 1 ζῷα χωρεῖν --- τῶν ὁπογείων 51] ζῷα... ὑπογείων 27 ἢ 
βέπόμενον (ἑώ. ἴ)εοη67)} ἑπομένου ΗΛΜΙ͂ ἢ "δὴ) δὲ ΗΜ ἢ 8 μένειν Δ 9 Ἀριδαῖον Α͂ ἢ! 
10 δῆλον ΠᾺΜ ἢ 11 ἄρα Η »ν».} ἄρα Ἡἣ οονγ. ΜΙ͂ ἢ 19 ἕταιρε Η͂. Δανίηωνι ἀϊοῖέ |} 
20 ἀλλήλαις ΗΔΙ͂ ᾿ 22 "τῶν) τῆς ΗΠ ΛΙ͂ ἢ 24 δικαιωτηρίων ἈΠ) δικαστηρίων ΤΙ. (ᾧ. Ῥλαεάν. 
2495 χριϑεῖδα δὲ αἱ μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλϑοῦσαι δίκην ἐχτίνουσιν ἢ βίους αὐδιάἑ 
2ὺ ἐν αὐδέάδῥί ἢ 21 παραπλησίους οὐχ ὡς ἐνδυομένων τῶν ΤΠ παρα. .. τῶν ΤΙ͂ ἢ 36 σῴζειν 
ΗῚ σώζειν ΜΙ ἢ κατὰ ἡεἰοέ δόμον 
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μέχρις ἂν ἄλλου προβολὴ λόγου τοῦτον μὲν ἀφανίσῃ, τὸν δὲ προσήχοντα τῇ 
τοῦ παρόντος δυνάμει καὶ προχεχειρισμένου συμμεταμορφώσῃ, μετὰ τοῦ καὶ 
τὸ πᾶν εἰς τὴν ἐχείνου διάϑεσιν συνεργεῖν χαὶ φυλάττειν τὸν πρότερον καὶ τυ- 
ποῦν τὸν δεύτερον, κατὰ τὴν οἰχείαν ἑκάτερον περίοδον. Τοῦτο μὲν τοίνυν οὑ- 
τωσὶ φήσομεν χαὶ τῷ ἀγγέλῳ τοῦδε τοῦ βύϑου γενέσϑαι γνώριμον, ἐξ οἵων 
ἥκουσι ζῴων αἱ φυχαί͵ λογιχῶν ἀλόγων, εἰς τὴν ἑπομένην γένεσιν. 

Ἴσως δὲ ἄν τις ἀπορήσειε, πῶς τῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν προαπο- 
χαταστάσεως τῶν ψυχῶν τελέας χιλιοστῆς οὔσης πορείας, ὃ τῶν ϑεαμάτων τού- 
των ἄγγελος ἰδεῖν φησι τὴν Ὀρφέως ψυχὴν καὶ τὴν Αἴαντος χαὶ τὰς ἄλλας 
εἰς γένεσιν ἐρχομένας, αἷς οὐχ ἴσος ἦν χρόνος τοῦ τε παρόντος βίου καὶ τοῦ 
προτέρου, καὶ ὅλως οὐδεμιᾶς χιλιοστῆς " ταῦτα γὰρ οὐχ ἔστι συγχλώϑειν, τόν τε 
τῶν χιλίων ἐτῶν ἀριϑμὸν καὶ (τὸ) ψυχὰς τὰς μὴ ἅμα βεβιωχυίας εἰς δευτέραν 
γένεσιν ἄγειν ὀὁμόχρονον καὶ συγχλήρους ποιεῖν. Ἡμεῖς μὲν οὖν καὶ τὸν τῆς 
χιλιάδος ἀριϑμὸν ὅπως ἀχούειν δεῖ συμβολιχῶς χαὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἡρωιχῶν 
ψυχῶν προείπομεν, καὶ χατὰ ταύτας τὰς ἐπιβολὰς οὐδέν ἐστιν ἐναντίον ᾿ εἴπερ 
ὃ μὲν εἶδός τι ζωῆς δηλοῖ περιοδιχῆς, τὰ δὲ βίων διαφορὰς ὁμοίων ἐκείναις 
ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὰς ἐχείνας οὐδὲ μαϑηματιχὸν ἀριϑμὸν τὸν χίλια. 
Δεῖ δὲ μηδὲ τὴν τῶν πρὸ ἡμῶν τινος ἐπιβολὴν ἀποχρύψασθαι, Ναυμάχιον 
λέγω τὸν Ἠπειρώτην, οὗ χαὶ πρότερον ἐμνήσϑην τὰς ἱστορίας παρατιϑέ - 
μενος τῶν ἀναβίωσιν ἐχόντων ἃς ἐχεῖνος ἤϑροισεν. περὲ γὰρ δυεῖν προβλη-- 
μάτοιν εἰς τόνδε τὸν μῦϑον μονόβιβλον συγγραψάμενος, περί τε τῆς ἀναβιώ-- 
σεως χαὶ περὲ τοῦ πρ. .. λατος εἰρημένην ἀπορίαν, ἀξιοῖ πρὸς (τὸ) δεύτερον 
ἀπαντῶν, τὸν ἄγγελον τῶν ϑεαμάτων τούτων ϑειοτέραν ἀλλαξάμενον ζωὴν τῆς μετὰ 
τοῦ σώματος οὕτως δρᾶν τὰς ψυχὰς τὰς ἀΐρουμένας τοὺς βίους ὡς οἱ κρείττους 
ἡμῶν, τὸν δαιμόνιον τρόπον. ὥσπερ οὖν οἱ ϑεοὶ χαὶ τὰ μήπω παρόντα [καὶ] ὁρῶ- 
σιν ὡς ἤδη παρόντα καὶ τὰ μὴ ἅμα ὄντα ὡς ἅμα (ὄντα) (πάντα γὰρ ἐκείνοις ἅμα), 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸν Ἦρα κατὰ τὸ ἐν ἑαυτῷ ϑεῖον χαὶ τὰς οὐχ ἅμα χατ-- 
ιούσας ψυχὰς ὡς ἅμα κατιούσας ϑεᾶσθϑαι (τοιαύτην γὰρ εἶναι πᾶσαν τὴν ϑείαν. 
νόησιν, καὶ τὴν ἐν ἡμῖν) ταύτας δὲ ϑεᾶσθϑαι καὶ οὐχ ἄλλας ὡς ἔχοντά τινας 
περὶ αὐτῶν ἐννοίας" χαὶ τοῦτο μὲν ὡς ψυχὴν πάσχειν τὸ ἀφ᾽ ὧν ἔχει τὴν 
περὶ ψυχῶν ἁπλῶς ϑεωρίαν ποιεῖσθαι, τὸ δὲ ὡς παρόντα ὁρᾶν τὰ μὴ παρόντα 
χαὶ ἅμα τὰ μὲ ἅμα ὡς ϑείως ἐνεργοῦσαν. Τοσαῦτα μὲν Ναυμάχιος ἐξηυ- 
πόρησεν εἰς λύσιν τῆς προτεϑείσης ἀπορίας. 

1 τῇ τοῦ] λέπο ἑπούρίἐ έδνανγὶ αἰξεγίειδ πιαπμδ πὰ Η ἢ 6 ἤχουσι ΠΗ ἢ Ἴσως δὲ --- 
38 προτεϑείσης ἀπορίας ἦμο ἐγανδροεμῖ; ἐπ ΗΜ ἰερωπέμν Ροεί ». 102, 82 χατὰ τὸν ϑυμὸν, δὲ 
οἷά. ἢ Ἴ ἀπορήσειεν 2 ἢ 8 τελέας Δ) τελέσασι Η͂ || 9 φησὶν ΔΓ ἢ 10 ἴσος Η ἢ 1] χιλιο- 
στῆς --- τόν τε τῶν ον. Ψ ἃ "οὐκέτι συγκλώϑειν ΤΙ, οὐχέτι συναχολουϑεῖν ὕὕδοπον ἢ 12 τὸ 
αὐάέιάὲ ἢ 16 προείπομεν) ς7. ». 62, 20. 100, 18 δφ. ἢ 18 "μήτε ΗΜ || 19 λέγων ΠΗ ργν.} 
πρότερον) ». 68 αὦ 11. ΠῚ ἢ 20 περὶ γὰρ δυεῖν --- 28 ἄγγελον (περὶ γὰρ ---- 21 τε τῆς εέ 
22 τοῦ πρ..«λατος δέ ύτερον ἀπαν οι. Η »γΥ. ἴη δΣραΐ. υαο.) Η] περὶ γὰρ. . ἀναβιώσεως . . εἰρη- 
μένην ἀπορίαν ἀξιοῖ... τὸν ἀγγελον Ι͂ |Π| 21 "μόνον (μόνων »γ.) βιβλίον Η ἢ 22 δυρρὶ. 7όγο 
τοῦ πρίοτέρου βίου, καὶ λύσας ἐχείνην τὴν καὶ ἡμῖν κατὰ π]λάτος εἰρημένην ἀπορίαν 9 ἢ τὸ 
αὐάνάϊ ἢ 23 ϑειοτέραν (ϑειοτέ ον. Η »Υ. ἐπ δραί. υαο.) ΗῚ ὃ..ραν ἈΙ͂ ἢ 24 οἱ ον». Μ. [} 
25 "τὸν δαιμόνιον τόπον (δαιμόνιον τό οηι. »». ἡ δραΐ. υαε.) Ἡ τὸ δαιμόνιον... ΔΙ͂ ἢ "καὶ 
ὁρῶσιν ΗΜ, καϑορῶσιν ὕδοεμεν ἢ 26 ὄντα αὐήιάὲ 
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Τριῶν δὲ ἡμῖν δεδειγμένων ἐν τούτοις, ἑνὸς μὲν ὅτι ψυχῶν εἰσι λογιχῶν 
“- ’ Ἃ ). } ᾽ ’ Ψ -«-Φ Ἀ Σ. ἢ 

αἱ μεταβολαὶ πᾶσαι μόνων ἢ ἀπ ἀνϑρώπων εἰς ἄλογα μετιουσῶν ἢ ἀνάπαλιν 
κι » 5) 2 [4 Ὰ 5) ’ δαὶ 2 ) ) ’ 2 » 

ἢ ἀπ᾿ ἀρρένων εἰς ϑήλεα ἢ ἀνάπαλιν ἢ ἀπ᾿ ἁλύόγων εἰς ἀλογα, δευτέρου 
δὲ ὅτι αἱ εἰς ἄλογα μετοικήσεις τῶν ἀπὸ γῆς εἰσιν ψυχῶν ἀλλ᾽ οὐ τῶν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προελϑουσῶν, τρίτου δὲ ὅπως ἐγνώριζεν ὃ τούτων ἄγγελος τῶν 
ϑεαμάτων τὰς ἐξ ἀνθρωπίνων βίων ἡ ἐξ ἀλόγων ὡρμημένας, καὶ δεδειγμένων 
πάντων οὐχ ἀπιθάνως, ἕπεται τρία μετὰ ταῦτα συγγενῆ τούτοις διασχέψασϑαι 
προβλήματα καὶ τὰ δοχοῦντα περὶ αὐτῶν εἰπεῖν᾽ ὧν ἕν μέν ἐστιν, εἰ πᾶσαν 
ψυχὴν εἰς γένεσιν χκατιοῦσαν εἰς ἄλογα ζῷα κατιέναι δυνατόν, ἢ ἔστι γένος 
Ψυχῶν τῆς τοιαύτης ἄδεχτον ἀποπτώσεως ἕτερον δὲ εἰ πὰν ἄλογον ζῷον ἔχει 
ψυχὴν ἐφεστῶσαν λογικὴν ἔξωϑεν, καὶ οὐχ ἄλλως ψυχοῦσϑαι χαὶ ταῦτα δυνατὸν 
ἢ διὰ ψυχῆς λογικῆς δυναμούσης τὴν ἐν αὐτοῖς ψυχὴν ἐνοῦσαν" τρίτον δὲ εἰ 7 
διὰ πάντων ἀλόγων ζῴων ἢ χάϑοδός ἐστι τῶν λογιχῶν ψυχῶν κατὰ τὴν 
Πλάτωνος ψῆφον, καὶ εἰ μέχρι τούτων μόνων. 

Τούτων δὲ τῶν τριῶν τὸ μὲν πρῶτον ζητοῦντες οὐδαμοῦ τὸν Πλάτωνα 
σαφῶς διορίζοντα τὰς πιπτούσας εἰς ἀλογίαν ψυχὰς χαὶ ἀπτώτους ηὕρομεν 
ἀπ᾿ ἀλλήλων, πᾶν δὲ τοὐναντίον ἐνδειχνύμενον, ὡς ἄρα πάσας οἴεται τοῦτο 
πάσχειν τὸ πάϑος. χαὶ γὰρ ἐν Τιμαίῳ [Ρ. 425] πρὸς πάσας ὁ δημιουργὸς 
τὰς ψυχὰς λέγων τοὺς εἱμαρμένους νόμους τὴν ἁμαρτοῦσαν εἶπεν ἥξειν καὶ 
εἰς ϑήρειον φύσιν, μὴ διελόμενος ὅτι τισίν ἐστι τοῦτο προσῆχον ψυχαῖς καὶ 
οὐ πάσαις καὶ ἐν Φαίδρῳ [ρ. 248“ βα.] τὴν μὲν φιλοσοφήσασαν εἰς τὸ 
αὐτό φησιν ἀφιχνεῖσϑαι, τρὶς ἑλομένην τὸν βίον τοῦτον, τὰς δὲ ἄλλας μετὰ 
τὸν πρῶτον βίον χωρεῖν καὶ εἰς ἄλογα ζῷα πιπτούσας, οὐχὶ γένει ψυχῶν 
ἀλλ᾽ εἴδει ζωῆς ἀποδοὺς τὴν τοιαύτην πτῶσιν, ὡς καὶ τῆς φιλόσοφον 
βίον ἑλομένης, εἰ μὴ ἀδόλως φιλοσοφήσειεν, ταὐτὰ ταῖς ἄλλαις πάσχειν 
οὐκ ἀπεγνωσμένης παρ᾽ αὐτῷ καὶ ἐν αὐτῷ μέντοι τῷδε τῷ μύϑῳ [(ρ. 618} 
ψυχῆς τάξιν οὐχ ἐνεῖναι προείρηχεν διὰ τὸ ἄλλον αἱρεῖσθαι βίον, καὶ οὐδ᾽ 
ἐνταῦϑα τινὸς φυχῆς ἔφη μὴ ἐνεῖναι τάξιν, ἀλλὰ ψυχῆς ἁπλῶς. ὥστ᾽ ἐξ 
ἁπάντων τούτων εἶναι ἄν λαβεῖν πᾶσαν αὐτὸν ψυχὴν ὑπομένειν τὴν μετα-- 
βολὴν ταύτην μὴ ἀπογιγνώσχειν. Εἰ δὲ δὴ τὰς ἡρωιχὰς ψυχὰς ἐξηλλάχϑαι 
τῶν καλουμένων ἀνθρωπίνων χατ᾽ οὐσίαν ὑπείληφεν, εἰχάζειν ἔξεστιν, ὅτι ταύ- 
τας [τὰς μέχρις ἀνθρώπων κατάγει, καϑάπερ τὰς ἀνθρωπίνας μέχρι ϑηρίων. 
Ὅτι δὲ ἐχεῖνο Πλατωνιχόν ἐστι, λάβοις ἂν ἐχ τε τῶν ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ 
[ΠῚ ρ. 3914] ῥηθέντων πρὸς τοὺς μυϑοπλάστας καὶ ἐπιτιμηϑέντων, ὡς ἀν- 
ϑρώπων τοὺς ἥρωας οὐδὲν βελτίους ποιοῦντας χαὶ ἐπ᾿ ἐχείνους πάθη προσή- 
χοντα ἀνϑρώποις ἀναπέμποντας, καὶ ἐξ ὧν ἐν Κρατύλῳ [ρΡ. 3978 βαᾳ.] τῶν 

8 ϑήλεα ἢ ἀνάπαλιν --- ὅ οὐ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 727] ϑήλεα. .. αὐτῶν ἀπὸ γῆς .. ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ Δ ἢ ὅ ὅπως 24) ὅτι ὡς Τ᾿ |] ἄγ....... οὐ μάτων δἕ Ὁ βί.. ἣ Π »ν. ἢ 8.84. πω- 
50 γ08 ἴῃ πλαῦο. ποίαξ Ἡ, οηι. Μ ᾿ 9 ἢ ἔστιν Δ, ἣ ἐστὶ ΗΙ 14 μόνον ὕὕδαμοεν ἢ 10 εὕ- 
ρομεν ΗΜ αὶ 20 ϑήριον ΗΜ ἢ 28 "πίπτουσαν ΗΜ ἢ 24 εἴδει ζωῆς --- 27 οὐδ᾽ ἐνταῦϑα 
ΗἹ]Ἱ εἴδει... τῷδε τῷ μύϑῳ ψυχῆς τάξιν οὐχ. προείρηχεν, διὰ τὸ ἄλλον αἱρεῖσθαι βίον .. 
δ᾽ ἐνταῦϑα ὨΙ͂ ἢ 25 ἄλλαις ψύχαις πάσχειν ΤΠ 3γ. ἢ 29 ἂν λαβεῖν (ἂν οηι. Η »γ7. τη δραί. 
να0.) Ἠ]) αὐυλλαβεῖν ΔΓ ἢ 30 εἰ δὲ δὴ 77] εἰ δὴ δῆλον 7 31 ταύτας τὰς ΔΙ͂, τάς τας 

τὰς (εἰ) ΤΙ; τὰς δοοίμδι; ηϊδὲ πιαϊΐδ χαὶ ἢ 33 ἐστιν 
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δαιμόνων χαὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν μέσῳ τὸ τῶν ἡρώων ἔταξε φῦλον, [χαὶΪ ὡς οἱ 
δαίμονες τῶν ἡρώων ὑπέρτεροι κατὰ τὴν οὐσίαν, οὕτω τοὺς ἥρωας τῶν ἀν-- 
ϑρώπων ὑψηλοτέρους ϑέμενος" καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπὸ τῶν ἐν Νόμοις διωρι- 
σμένων ΠΥ͂ ῥ. 717}], ἐν οἷς ὡς ϑεῶν ἱερὰ χαὶ ϑυσίας καὶ δαιμόνων, οὕτω καὶ 
τῶν ϑεῶν παίδων ἐδοχίμασε σέβειν τοὺς ἑαυτοῦ τροφίμους, ἐφεξῆς τάττων ϑεοὺς 
δαίμονας ἥρωας ἀνθρώπους, ὁσίας ἐξηλλαγμένας, καὶ ψυχῶν γένη τέτταρα ποιῶν, 
ϑεῖον δαιμόνιον ἡρωιχὸν ἀνθρώπινον, καϑάπερ καὶ ἐν Κρατύλῳ ΙΡ. 997-.--- 
3999] τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπισχοπῶν διώρισεν. εἰς γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα 
συχνὰ ὄντα ἀποβλέψας τις εἰχάσειεν ἄν, ὅτι τὰς ἡρωιχὰς ψυχάς, ἃς ἀποχαλεῖ 
παῖδας ϑεῶν, οὐ χατάγει καὶ εἰς ϑήρειον φύσιν ὡς τὰς ἀνθρώπων (οὐδὲ γὰρ 
ἂν ἔτι τῇ οὐσίᾳ διαφέροιεν, ὁμοπαϑεῖς οὖσαι τῶν ἀνθρωπίνων ὀνομαζομένων 
ψυχῶν), ἀλλ᾽ εἰς ἀνθρώπων βίους, ὥσπερ τὰς δαιμονίας οὐδ᾽ εἰς ἀνθρώπων 
βίους ἀπτώτους οὔσας εἰς γένεσιν. 

Ἔοικε δὲ χαὶ τὰ πράγματα τοῖς λόγοις τούτοις συμβαίνειν. δεῖ γ᾽ οὖν 
πανταχοῦ ταῖς μεσότησι συμπληροῦσϑαι πᾶσαν τῶν ὄντων σειράν. ὡς οὖν ἐπὶ 

τῶν σωμάτων οὐχ ἀπὸ τῶν ἀιδίων εὐθὺς τὰ πάμφϑορα τὴν γένεσιν ἔσχεν, ἀλλὰ 
τὰ μεταξὺ τούτων ἀίδιά τε ὄντα καὶ οὐχ ἀίδια, χαϑάπερ τὰ στοιχεῖα τὰ ὑπὸ 
σελήνην, οὕτως ἄρα καὶ τῶν ψυχῶν οὐχ ἀπὸ τῶν ἀεὶ ἄνω μενουσῶν αἱ πᾶσαν 
ὑπομένουσαι πτῶσιν ὑπέστησαν, ἀλλὰ μέσαι τούτων, πίπτουσαι μέν, ἐπιστρέ- 
φουσαι δὲ εἰς τὰς ἀρχάς, πρὶν εἰς βάϑος πεσεῖν. εἰ δὲ ταῦτα κρατοίη, καὶ 
ὅσα ἐν Τιμαίῳ λέγει ὁ δημιουργός, καὶ ὅσα ἐν Φαίδρῳ γέγραπται περὶ 

τῶν πρώτας χαϑόδους ποιησαμένων ψυχῶν, καὶ τὸ ψυχῆς μὴ ἐνεῖναι τάξιν 
ἀνοίσομεν εἰς τὸν χοινὸν περὶ απασῶν λόγον χατιουσῶν εἰς γένεσιν“ ἐν γὰρ 
ταύταις εἶναι καὶ τὰς πιπτούσας ἐπ᾿ ἔσχατον, καὶ διὰ ταύτας συνείρειν αὐτὸν 
τὰ ἑπόμενα ταῖς ποικίλαις αἱρέσεσι, καὶ τοὺς περὶ τῶν δευτέρων καὶ τρίτων βίων 
τύπους εἰς ταύτας ὁρᾶν, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς πάσας τὰς κατιούσας ὁπωσοῦν ἐκχεῖϑεν δεῦρο 

ψυχάς. καὶ γὰρ ἐξ ὑποϑέσεως λέγει τὰ ἐπακολουϑοῦντα ταῖς ἁμαρτούσαις ᾿ εἰ δέ 
τινες εἶεν διὰ τὴν ἄχραντον ζωὴν ἀναμάρτητοι, ταύτας τῶν ἄλλων ἐξῃρῆσϑαι φυ-- 
χῶν, (καὶδ εἴ τινες ποιχίλων αἱρέσεων καϑαρεύουσαι, τούτων εἶναι καὶ τοὺς βίους 
μονοειδεῖς. Τούτου μὲν δὴ τοῦ προβλήματος πέρι τοσαῦτα γράφομεν ἐφιστάντες. 

Ὅτι δὲ εἰς πᾶν ζῷον κατάγει τὴν λογικὴν χαὶ ἀνθρωπίνην ψυχήν, δῆλον 
μέν ἐστι χαὶ ἐξ ὧν ἐν τῷ μύϑῳ τούτῳ προείρηχεν [Ρ. 6185), ὅτι βίοι πάντων 
ἦσαν ζῴων ἢ προχείμενοι ταῖς ψυχαῖς" εἰ γὰρ πάντων, ἔοιχεν ἢ ψυχὴ πᾶσιν 

ἢ χατ᾽ εἶδος πάντων, οὐ κατ᾽ ἀριϑμόν. ἐλάττους γὰρ εἶναι γρὴ τὰς λογιχὰς ψυχὰς τῶν 
ἀλόγων ζῴων, ὥσπερ τῇ οὐσίᾳ χρείττους. 

1 ἔταξεν ΔΙ͂ ἢ καὶ ὡς] καὶ δεοϊιιδῖ ; απ οοΥΥ. καθὼς ἢ ἢ 4 ἐν οἷς ὡς] ἐνοισων ΤΙ  οὕ- 

τως 6 ὅ ἐδοχίμασεν 7 ἢ ὅδ᾽ "τοῖς ἑαυτοῦ τροφίμοις ΗΔ (ς΄. ἰοσο. ΥἿΙ ». 8041) 9 συγχνὰ 
ΔΜ} τίς ΗΔἉΙ͂ ἃ 10 παῖδας ϑεῶν) ἑερρ. ΤΧ ». 853., Χ ». 9101 ἢ ϑήριον ΠΔΓ ἢ 11 οὖσαι 
Ἡ]Π ϑῦσαι ἵἅΙ͂ καὶ 14 ἔοικεν ΔΓ; ἢ 21 οὐ, διργα ». 111, 18 4. 24 "ταύτας)] ταῦτα ΗΔ 
25 αἱρέσεσιν ΔΓ 26 ὅπως οὖν ΠΤ »». ΔΥ͂ || 21 ἐπαχολοθοῦντα ΔΓ [ 28 ἀναμάρτητοι ταύτας 
Η (ον. »γυ. ἕη δραΐ. 0α0.}} ἀνα... ἤτοι ταύτας ἈΙ͂ ἢ 29 καὶ σὐδίαϊ τούτων εἶναι καὶ τοὺς 

βίους Δ) τούτους εἶναι τελειοὺς (δὲε) βίους ΤΥ (οηι. »γ. ἕπ δραΐ. υαο.}) 30 τοῦ ΤΠ καὶ Α͂ ἢ 

81 βὶ ἐπ πιαγρ. οα. Μ4 ἢ 34 δολοϊέοη "ἐὴ πιαγσίηο᾽ ξογίρέμηι 6886 ἐδδίαίμν ΔΙ, ἐπ ἔρδα υογδα 
Ῥγοοῖϊέ γοοορίξ ροδί υυ. εἰ γὰρ πάντων ἐηδεγέωηι Ἡ ργ., απέδ προχείμενοι ἐγαπδροδμῖέ Ἡ σον. ἢ} 
χατ' εἶδος 24] κρειτόνων κατ᾽ εἶδος ΤΥ (υυ. κρειτόνων --- ἐλάττους γὰρ ον. Ἡ ρ»γ. πῃ ἰάσιμα) 
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ἐγχαταδεῖσθαι ζῴοις, πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις" δῆλον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐν 
Τιμαίῳ [ρΡ. 91} βᾳ.] ῥηθέντων, ἐν οἷς διὰ πάντων ἄγει τῶν ἀλόγων γενῶν 
τὰς ἐν ἀνθρώποις ἀφροσύνῃ συμβεβιωχυίας ψυχάς, ἡμέρων τε χαὶ ἀγρίων. καὶ 
ἔοικε τῆς εἰς φυτὰ μόνα πτώσεως αὐτὰς ἐξαιρεῖν, καὶ ταύτῃ τοῦ Ἐμπεδο- 
χλέους διαφέρειν, ὅς φησιν καὶ ϑάμνος γενέσθαι ποτέ, χαϑάπερ οἰωνὸς 
χαὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος ἰχϑύς" προσήχειν ἡγούμενος αὐτὸς τὴν ἀνθρωπίνην 
ψυχὴν μὴ εἰς τὰ πορρωτάτω τῆς ἀνθρωπίνης ἐξολισϑάνειν ζωῆῇῆς, ἀλλ᾽ εἰς τὰ 
χαὶ αἴσϑησιν ἔχοντα τρανεστέραν διὰ τὴν λογιχὴν ζωήν (ἧς εἰχὼν ἢ αἴσϑησις), 
χαὶ τὴν χατὰ τόπον χίνησιν διὰ τὴν αὐτοχινησίαν (ἧς εἰχὼν ἢ τῶν ζῴων χατὰ 
τόπον μάλιστα χίνησις). καὶ ὁρᾷς πάλιν τὴν συμφωνίαν τῶν δογμάτων. ὡς 
γὰρ τὰς ἡρωικὰς φυχὰς ἄγει μέχρις ἀνθρώπων ἀλλ᾽ οὐ μέχρις ἀλόγων, οὕτω 
τὰς ἀνθρωπίνας μέχρις ἀλόγων ἀλλ᾽ οὐ μέχρι φυτῶν. ὅτι γὰρ οὐ κατὰ τὸν 
Ἐμπεδοχλέα καὶ αὐτὸς ἐνδεῖ καὶ φυτοῖς τὴν ψυχὴν τὴν ἀνθρωπίνην, δηλοῖ 
μὲν καὶ ὃ Τίμαιος, τὰς τῶν ζῴων γενέσεις ἀπὸ ταύτης πάσας διατιϑείς, τὰ δὲ 
φυτὰ λέγων [Ρ. 775] ἄλλαις αἰσϑήσεσι χεραννύντας τροφῇς ἕνεκα τῶν ζῴων 
δημιουργοὺς [φυτεῦσαι) τὴν ψυχὴν τῆς ἐπι- 
ϑυμίας δήπου λέγων" δηλοῖ δὲ καὶ ὁ ἐν Φαίδωνι [ρ. 81" 84ᾳ.] Σωχράτης, 
εἰς τὰ τῶν ζῴων γένη μεϑιστὰς τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἄλλην εἰς ἄλλα χατ᾽ 
ἄλλο ζωῆς εἶδος, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς φυτὰ καϑάπερ ἐκεῖνος. 

. Τούτων δὲ οὖν διηρϑρωμένων ἡμῖν ἐπὶ τὸ τρίτον ἐλθόντες τῶν προχει- 
μένων εἰς ζήτησιν εἴπωμεν, ὅτι τὸν μὲν Τίμαιον οὐχ ἄν τις ἀμφιβάλλοι λέγειν, 
ὅτι πᾶσι τοῖς ἀλόγοις ἀπὸ ψυχῶν ἐστιν εἰς αὐτὰ μετοιχησασῶν ἐξ ἀνθρώπων 
Ὑ ψύχωσις᾽ δόξειεν δ᾽ ἂν ὁ ἐν Φαίδρῳ [Ρ. 249}}] Σωχράτης καὶ ἕτερον αὐτῶν 
εἰδέναι τρόπον ψυχώσεως καὶ οὐχ ἀπὸ λογιχῶν ψυχῶν μόνων, ὁπόταν λέγῃ, 
χαὶ ἐκ ϑηρίου ψυχὴν ἀφιχνεῖσθϑαι πάλιν εἰς ἄνθρωπον, ὅς ποτε ἄν-- 
ϑρωπος ἦν οὐ γὰρ ἥ γε μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλύϑειαν, φησίν, εἰς 
τόδε ἥξει τὸ σχῆμα᾽ σαφῶς καὶ αὐτός, ὥσπερ χαὶ Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ, 
διορίζων μὴ τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὰ τυχόντα σώματα εἰσδύεσϑαι καὶ κατα- 
τάττεσθαι ἐν αὐτοῖς χαὶ συμπληροῦν ζῷον ἕν. τὴν μὲν γὰρ ἀνθρωπίνην ψυχὴν 
ἐν ἀλόγῳ γενέσϑαι δυνατόν, ἔξωϑεν σχετιχῶς συνοῦσαν (ὅπου γε χαὶ ἐν ἡμῖν 
δαίμονος σχέσιν πρὸς τὸ ζῷον ὁ Τίμαιος τῇ λογιχῇ ψυχῇ δέδωχε, πολλῷ δὴ 
οὖν τῷ ἀλόγῳ μᾶλλον ὡς δαίμων ἐφέστηχε διὰ τῆς ἀλογίας δηλονζότι) αὐτῷ 
συναφϑείς), τὴν δὲ ἄλογον ἐν κατατάξει μὲν γενέσϑαι ἐν ἀνθρώπου σώματι 
πάντως ἀδύνατον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, τῇ ἀλόγῳ ζωῇ τοῦ ἀνθρωπείου 

4 ἔοικεν ΑΓ 1} "ἐξαίρειν ΗΛΙ ἢ Ἐπιρεάοοϊεε υ. 384 ἐῳ. δέεϊ; ἤτοι γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γε- 
νόμην κοῦρός τε χόρη τε ϑάμνος τ᾽ οἰωνός τε καὶ εἰν ἁλὶ ἔλλοπος (υ. ἰ. ἐξ ἁλὸς ἔμπορος) 
ἰχϑύς. ᾧ. Μαίωμε αὐ Οἷο. ἀ6 γορ. 1Π|11, Οἴαδε. αμοξ. 1 ρ. 251 5. 3. “Ἐπιρεοάοοῖθε πιϑί- 
εροψοδοδεοδ ορίηοηΐ αὐλαοσγεδαξ, μὸ αἱ Ῥγοοίμε α 6 δα6}ὲ ἰαμάαίμδ᾽' ἢ 11 ψυχὰς οι. 
Μ ἢ ὃ αἰσϑήσεσιν χεραννῦντας Γ΄ ἢ 16 δημιουργοὺς --- 17 καὶ ὁ ἐν ΗΠ] δημίιουρ... 
ἐπιϑυμίας δήπου λέγων δὴ .. ἐν Μὶ,Ὃ φυτεῦσαι δερρίευι ἢ Φαίδωνι Μη] Φαίδρῳ Κ΄ { 
18 τὰ τῶν ζώων γένη δὲ Ἣν εἰς ἄλλα οι. Ἡ »γΥ. τη ἰαοσμπα ἢ εἰς Η]Ί εἰγ Μ ἃ 2001 ἐη 
"0. οηι. ἢ 241 "εἴπομεν ΗΠ Μ ἢ τῶν μὲν Τίμαιον ἈΙ͂. τ΄. οὄ. 2 ἢ ἀμφιβάλοι Α͂ 
28 ὃ οηι. Ἡ ἢ 24 ὁπότ ἂν ΗΜ ἢ 26 ἥξει Ωὶ ἢ 21 “γἱδίοἰεἶες ἀς απέηια 1 8 ». 4010 22 
80 ἕξωϑεν Η ἢ 91! Τίμαιος) ς΄. αὦ ». 81, 380 ἢ δέδωχεν 6 32 ἐφέστηκεν ΔΓ ἢ 32 "δῆ- 
λον ΗΔΙῖ - 
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σχήματος μὴ συμβαίνοντος (τοῦτο μὲν γάρ, φησὶν ὃ Τίμαιος [Ρ. 905), εἰς 
οὐρανὸν ἀναχρεμάννυσιν τὴν κεφαλὴν δεικνῦον ὡς ἔστι φυτὸν οὐχ 
ἔγγειον ἀλλ᾽ οὐράνιον, ἐχείνη δὲ χάτω βλέπει χαὶ οὐδὲν ἔχει πρὸς οὐ-- 
ρανὸν ἀνανεῦον), ἔξωϑεν δὲ ἐφεστάναι τῇ ἀνθρωπίνῃ ψυχῇ χατὰ σχέσιν, ὡς ταύ- 
τὴν τῷ ἀλόγῳ, φαμὲν ἀδυνατώτερον᾽ ποῦ γὰρ λόγῳ τὸ ἄλογον ἔχει φύσιν ἔφε- 
στάναι; Τοῦτο τοίνυν τοῦ Σωχράτους λέγοντος, ὃς ποτε ἄνϑρωπος ἦν εἰς ἄν- 
ϑρωπον μετιέναι, δόξειεν ἄν τις καὶ ἄλλος εἶναι ψυχώσεως τρόπος τῶν ἀλόγων ἀπὸ 

τῆς ἰδίας ἐχείνων ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης μόνης, ὥσπερ δοκεῖ 
᾽ ν 2 . “- ΄ ἤ - 

λέγειν ὁ Τίμαιος. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τὴν τοῦ Σωχράτους δόξαν ἐπαναγαγεῖν 
δυνατὸν εἰς τὴν τοῦ Τιμαίου παράδοσιν --- ἔστιν γὰρ ἐν ἅπασι τοῖς ἀλόγοις 
᾽ , , ἢ ἢ ς γ5)} . νγ7 ͵ ν ἥ : 
ἀνθρωπίνη ψυχή, μετὰ δὲ ταύτης ἢ ἰδία τοὺ ἀλόγου ζῴου καὶ πρὸ ταύτης 

ίω Ύ , Υ̓͂ ς « .Ό .Υ 3 3 7 

αὑτὴ οὖν ἐπάνεισιν εἰς ἄνϑρωπον Ἢ ἐν σχέσει ψυχοῦσα τὸ ἄλογον, ἄλλ᾽ οὐχ 
ἢ ἐν κχατατάξει (χαὶ τοῦτο ἂν λέγοι χαὶ ὃ Σωχράτης λέγων οὐ γὰρ ἥ γε 
μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆμα, τὴν μηδέ-- 
ποτε ἰδοῦσαν τὴν ἀλήϑειαν ἐχείνην λέγων τὴν πρὸ τῆς ἀνθρωπίνης ψυχώσασαν 
τὸ ἄλογον χαὶ ποιήσασαν ἐξ ἑαυτῆς καὶ ἐκείνης ζῷον ἕν ὅλον) ---, χαὶ τὴν τοῦ 
Τιμαίου μέντοι χρίσιν εἰς τὴν πᾶσι πρόχειρον τοῦ Σωχράτους δόξαν περὶ τῆς 
-᾿, - Ὶ -«Ἀ Ἁ Γ 

ὀιττῆς ψυχώσεως" καὶ γὰρ εἰ εἰς πάντα ἄλογα ζῷα δυνατὸν χωρεῖν ψυχὴν 
2 ἤ 7 2 - - 2 2 4 Ω͂ ΄ 
ἀνϑρώπου χαὶ πάντα δι᾿ ἑαυτῆς ψυχοῦν, ἀλλ᾽ οὔπω λέγεται τι χαὶ μόνη 
ψύχωσις αὕτη τῶν ἀλόγων ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Τιμαίου " χωλύει τοίνυν οὐδὲν δύο 
τρόπων ὄντων τῆς ψυχώσεως τὸν ἕτερον μὲν μόνον ἐχλέξασϑαι τὸν Τίμαιον, 

δι᾿ αἰτίας εὐλογίστους ἃς εἴπομεν ἐν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον ἐκχδεδομένοις, 
μηχέτι δὲ προσθέντα καὶ ὅτι μόνον οἴεται τοῦτον εἶναι ψυχώσεως τῶν ἀλόγων 
τρόπον, χώραν διδόναι χαὶ ταῖς τοῦ Σωχράτους περὶ ἀμφοτέρων ἐνδείξεσιν. 

Ταύτῃ δὲ συμφωνεῖν δυναμένων αὐτῶν ἀλλήλοις αὐτὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸ τὸ δόγμα 
λοιπὸν ϑεωρίας ἐστὶν ἄξιον, εἴτε χαὶ πᾶν ζῷον ἄλογον μόνως ψυχοῦται ἀπὸ 
τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, εἴτε χαὶ ἔστιν ἄνευ ταύτης ἰδία τις τῶν ἀλόγων ψύ-- 

Ἁ Ύ ’ - 34. 7 ’ « ’ Ἃ Ω,),|͵͵͵νν 

χωσις. τὸ μὲν οὐν ἑχάστῳ τῶν ἀλόγων ζῴων παρεῖναι δόξειεν (ἀν), ἵν᾿ ἔχῃ 
τὴν προσεχὼς ἐμπνέουσαν αὐτὸ ζωήν, τῆς ἐν χατατάξει διὰ τὴν ἐν τῷ σώματι 

-... ἰ 4 ’ » ας ᾿ 2 , ν 
τῷ “σχιδναμένῳ᾽ χατάταξιν αὐτῆς ἑαυτὴν συνέχειν ἀσϑενούσης χαὶ δεομένης ἀλ-- 
λης ἔξωϑεν τῆς ζῳογονεῖν αὐτὴν δυναμένης ἀποσβεννυμένην, ὥσπερ καὶ τὸ σῶμα 
ἐν ᾧ ἐστι. τὸ δὲ αὖ εἶναί τινα ζῷα ἄλογα χαὶ μὴ ὑπὸ ψυχῆς ἀνθρωπίνης 
ζῳογονούμενα πιστὸν διὰ τὸν τῆς μεσότητος λόγον᾽ εἰ γὰρ τὰ μὲν φυτὰ τοῦ 
τρίτου μετέχει τῆς ψυχῆς εἴδους, ἄδεχτα ὄντα ψυχῆς ἀνθρωπίνης, τινὰ δὲ τῶν 

2 τὴν χεφαλὴν δεικνύον --- οὐχ ἔγ οηἱ. Η »Υ. τὰ δραΐ. υαο. ἱ δεικνύον ὥς ἐστι φυτὸν Ἡ, 
ἈΙ͂ ἢ 3 δ᾽ οὐράνιον --- βλέπει οπι. Η Ἀγ’. ἴθ δραί. νας. ἢ ἐκείνη --- βλέπει καὶ 27] τὸν 

ἐχεῖνον .. καὶ Δ ἢ 4 ἐφεστᾶναι τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν Τ7»»γν. ἢ "ὡς ταύτῃ τῶν ἀλόγων (όγων 
οὔ, ἢ »γ. ἐπ ἰασιπα) ΗΜ ἢ ὅ ἔχειν ἈἵΙ͂ ὶ 6 "Τοῦτο)] Τὸ ΠΑΙ͂ "λέγοντες ΗΝ καὶ 10 "ἔστω 

ΗΜ ἢ 11 ἀνθρωπίνῃ φυχῃ Τρ»γν. ἢ 12 "ἢ ἐν σχέσει) ἢ ἐν σχέσει ΗΛΙ ἢ 16 ἐξ αὐτῆς 
Ἢ ἢ 17 πᾶσιν ΔΙ͂ 21 ἐχλέξασϑαι)] ασϑαι ον". Η γ»γ. ἐὼν ἰασμῆα ἢ 242 ἐν τοῖς --- ἐχ- 

δεδομένοις) ἐπ ραγέε οοηηπεηξαγεὶ Ροδέογίογα πὴ. ἀορογαϊέα (ς΄. οἔέαηι ἐπ Τέω. Ρ». 3134, 
313) ΟΞΑΛ1΄9 μηχέτι! χέτι οι. Ἡ »γΥ. ἐη ἰαοσυμπα ἱ 2424 ἐνδείξεσι Ἡ || 25 ἀλλήλοις ΜΠ 
ἄλλοις Η ἢ 21 ἰδίᾳ Ι͂ |[ 28 ἂν αὐδέάδἑ ἢ ἔχῃ Η)Ὶ ἔχοι Μ, ἢ 29 τῷ σώματι 7] αὐτῷ 
σώματι ΑΙ 30 σκιδναμένῳ αἰέμηάε αγγορίμηη 6886 ζογίαβ8δε δὲ ογασιμΐζο πιομμμεξ ὕὕϑοπον [; 
91 ἔξωϑεν Ζ7 || ὑυναμένοις Π ἢ 32 ἐστιν Π [|| τινα οπι. Η ἢ 98 ᾳ. Οὗ. Ῥιίαΐ. Τέην. ». Τὺ 
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ἀλόγων ζῴων ὑπ᾽ ἀνθρωπίνης ψυχοῦται ψυχῆς, εἶναι δήπου χαὶ τὰ μέσα τού-- 
των, μετέχοντα μὲν πάσης τῆς ἀλόγου ζωῆς καὶ ταύτῃ χρείττονα τῶν φυτῶν 
ὄντα, χωρὶς δὲ ἀνθρωπίνης εἰς αὐτὰ παρούσης ψυχῆς ζῶντα χαὶ ταύτῃ τῶν 
χαὶ ἐχείνης μετεχόντων χείρονα" χαὶ ταῦτα ἄλλοτε ἄλλα γίνεσϑαι, χαϑάπερ 
χαὶ τῶν ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλοι δαιμονίας ἐπιπνοίας μετέχουσιν. τοῦτο μὲν 
οὖν ἐπιστάσεως ἄξιον, χαὶ παραβλητέον τῷ τῆς μεσότητος λόγῳ τὸν ἀπὸ τοῦ 
δεῖσϑαι τὰς τῶν ἀλόγων ψυχὰς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς εἰς τὸ συνέχεσθαι παρ᾽ 
αὐτῆς. μήποτε γὰρ τοῦτο μὲν καὶ ἀπὸ τῶν ἐφεστώτων αὐταῖς δυνατὸν ὑπάρ-- 
χειν, ἄνευ δὲ μεσότητος ἢ οὐσίας ἢ ζωὰς ἢ γνώσεις ἀδύνατον παραγενέσϑαι. 
χαὶ δεῖ τινὰ καὶ ἀλόγων εἶναι ζῴων φύσιν ἰδίαν ἔχουσαν ψύχωσιν, ὥσπερ 
χαὶ τῶν φυτῶν, χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἁμαρτοῦσαν ἐνδύεσθαι τὴν ἐχείνων 
ζωὴν καὶ παρὰ φύσιν᾽ οὐχ ἂν παρὰ φύσιν οὔσης τῆς μεταστάσεως, εἰ μὴ 
δυνατὸν ἦν ἄλλως ψυχοῦσϑαι τὰ ἄλογα, χαϑ᾽ ἕνα δὲ μόνον τρόπον διὰ ψυχῆς 
ἀνθρωπίνης. οὐδὲν γὰρ ἐχ τοῦ παρὰ φύσιν γινομένου ἀεὶ γίνεται χατὰ φύσιν " τὸ 
οὖν πάντα γεννᾶσϑαι παρὰ φύσιν πλὴν ἀνθρώπου παντελῶς ἄτοπον. ὅτι δὲ 
παρὰ φύσιν ταῖς ἀνθρωπίναις ψυχαῖς ἡ εἰς τὰ ἄλογα μετάβασις, οὐ τὰ λόγια 
μόνον διδάσκει λέγοντα ϑεσμὸν ἀπαὶ μαχάρων εἶναι τοῦτον ἄλυτον, τὴν 
ἀνθρώπου ψυχὴν 

αὖτις ἐπ᾿ ἀνθρώπων περάαν βίον, οὐχ ἐπὶ ϑηρῶν, 
ὡς τῆς εἰς τὰ ϑηρία μετοιχήσεως ἀϑέσμου ζωῆς ἐχγόνου οὔσης ἀλλὰ χαὶ 
Πλάτων, ἁμαρτουσῶν ψυχῶν εἶναι τὴν τοιαύτην ψύχωσιν τιϑέμενος. ἄτοπον 
δὴ τὸ μόνην χαὶ πᾶσαν τὴν τῶν ἀλόγων σύστασιν χατὰ φύσιν μὴ εἶναι, καὶ 
φυτῶν χαὶ ἀνθρώπων χατὰ φύσιν γινομένων. τίνι γὰρ ἔσται χατὰ φύσιν; ταῖς 
ψυχαῖς; ἀλλὰ πᾶσαι παρὰ φύσιν ζῶσιν ἐν τοιούτοις οὖσαι σώμασιν ᾿ ἀλλὰ τοῖς 
σώμασιν; ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτοις χατὰ φύσιν, ψυχῶν οὖσιν ὀργάνοις παρὰ φύσιν 
αὐτοῖς χρωμένων πᾶν γὰρ ὄργανον χατὰ φύσιν ἐστὶ τοῦ χρωμένου κατὰ φύσιν. 
εἰ δὲ δὴ καὶ δαιμόνων ἔστι φῦλον ἄλογον χαὶ οὐ πᾶν τὸ δαιμόνιον λογιχόν --- 
ἐπεὶ πῶς ἡ Φιοτίμα ......« «Ὁ νος οὗ τὴν ἱερατιχὴν μόνην γίνεσθαι 
διὰ τοῦ δαιμονίου γένους, εἰ μὴ πρὸς τῷ λογικῷ τι δαιμόνιον καὶ ἄλογον ἦν; 
(Ὁ δὴ καὶ τὰ λόγια χυσὶν ἀπειχάζειν εἴωϑεν καὶ πηρὸν ἀποχαλεῖν ὡς νοῦ χαὶ 
διανοίας ἄμοιρον) ---, πῶς οὐχὶ καὶ ϑνητὸν ἔστι τι μόνως ἄλογον γένος ψυχῆς 
ἀνθρωπίνης ἀμέτοχον; οὐ γάρ που χἀχεῖνο φήσομεν ἀπὸ τοιαύτης γεγονέναι 
ψυχῆς ἀίδιον ὄν, οὐδὲ ἀιδίου γένους ἀλόγου καὶ ἄνευ ἀνθρωπίνης ὄντος ψυχῆς 
ϑνητὸν ἀδύνατον εἶναι τοιοῦτον φήσομεν. ἔτι δὲ ἑχάστην τῶν ἰδεῶν μὴ κατὰ τὴν 
ἑαυτῆς ἰδιότητα τῶν ζῴων εἴδη γεννᾶν, ἀλλὰ πάσας δεῖσϑαι μιᾶς, πρὸς ἣν 

1 ἰεσ. εἶναι (δεῖ δῆπου 9  ὅ μετέχουσι Η͂ ἢ 1 εἰς τὸ ΠΗ εἰς ὃ ΔΑ͂ 14 γινομένου 
ἔεοηογ) μόνον Η͂ || 28 γενομένων ἩΗ͂, οογν. ἴδεν ἢ 26 ἔστιν ἈΙ͂ ἢ 21 ἐστὶ ΗΜ ! 

28 4. πῶς ἢ --- διὰ (οπι. ρΥ'.. ἴθ δραΐ. υας.) ΗΠ πῶς . .. ἱερατικὴν .. διὰ ἈΙ͂ ἢ δυρρὶ. ζεγε 
πῶς ἡ Διοτίμα (λέγει καὶ τὴν γοητείαν ἀλλ οὐ τὴν (φΛ' ϑψγηιρ. ». 2026) ἢ 29 γένους --- τῷ 
οηι. Η ρὺ. ἐπ δραΐ. υαο. ἢ καὶ ἄλογον ἣν δὺ ὃ (οηι. »γΥ. ἴπ δραΐ, υὑας.) Η, καὶ ἄλογον .. 
Μ ἢ 30 "ὃ δὴ] δὲ ὃ ΗΙ ἢ κυσὶν 77] τισὶν 27. (. Οἰψηιρίοάογεδ ἕηι Ῥλαρά. ». 195 πολ 
ἀπὸ δὲ τῶν ἀερίων ἄρχονται συνυφίστασϑαι οἱ ἄλογοι δαίμονες" διὸ χαὶ τὸ λόγιόν φησιν᾿ 
“ἠερίων ἐλάτειρα χυνῶν χϑονίων τε χαὶ ὑγρῶν᾽ ἢ εἴωϑεν, χαὶ πηρὸν (οπι. »Υ. ἦῃ ἰαομηα) 
Η]Ὶ εἴωϑεν καὶ κλῆρον Ἡἁ ἢ 31 ἐστί 7 ἐστίν 27 ἢ 32 ἀπὸ Τβεμον) ὑπὸ ΗΜ ἢ 34 ἔτι ΔΠ 

ἔστι Η ἢ ἑκάστη Η͂ 
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) , - Υ͂ , Ἁ “- 24 ἢ ’ 
ἀντιδιήρηνται, παντελῶς ἄτοπον. δεήσονται γὰρ αἱ τῶν ἀλογων ζῴων ἰδέαι 
μιᾶς πᾶσαι τῆς ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχήν, ἄνευ ταύτης ἵππον ἢ 

΄ Ἅ “ ᾿ ’ 39. ΑΚ - ᾽ ’ 
χύνα ἢ λέοντα γεννήσασθαι μὴ δυνάμεναι μηδ᾽ ἄλλο τι ζῷον, εἰ ὃι ἐχείνης 
πᾶσαι ψυχοῦσι τὰ τῇδε ζῷα, τρόπον δὲ ἄλλον ἀδυνατοῦσι ποιεῖν κύνας χαὶ 
ἵππους χαὶ λέοντας καὶ ἔχαστα τῶν ἄλλων ζῴων. τί οὖν ἐστιν Ὁ δὴ γεννῶσι: 
τὸ μὲν γὰρ εἶδος ἐξ ἄλλης παραγίνεται τοῖς ζῴοις ἰδέας τῆς ἀνθρωπίνης “ εἰ 
δὲ τὴν ὕλην ὑφιστᾶσι μόνην οἷον τὸ σῶμα τῶν ζῴων, οὐκέτι ζῴων ἄρ᾽ ἔσονται 
ἰδέαι, ἀλλὰ ὕλης τῶν ζῴων, καὶ ταύτης ἀλλοτρίας τῶν εἰδῶν. οὐχ ἄρα μόνος 
οὗτός ἐστι τῆς τῶν ἀλόγων ψυχώσεως ὁ τρόπος, ἀλλὰ πρὸ τούτου πάντως τῶν 
ἰδίων ψυχῶν ἑκάστοις ἐστὶ γένεσις, πρὸ τοῦ παρὰ φύσιν τῆς κατὰ φύσιν φυχώ- 
σεως οὔσης χαὶ πρὸ τῆς μεριχῆς τῆς χοινῆς πάντων τῶν ὁμοειδῶν. Ταῦτα χαὶ 
τῆς Ὀρφιχῇς ἡμᾶς ἐχδιδασχούσης ϑεολογίας --- ἢ οὐχὶ καὶ Ορφεὺς τὰ τοι- 
αὕτα σαφῶς παραδίδωσιν, ὅταν μετὰ τὴν τῶν Τιτάνων μυϑικὴν δίκην 
καὶ τὴν ἐξ ἐκείνων γένεσιν τῶν ϑνητῶν τούτων ζῴων λέγει πρῶτον μέν, 
ὅτι τοὺς βίους ἀμείβουσιν αἱ ψυχαὶ χατὰ δή τινας περιόδους καὶ εἰσδύονται 
ἄλλαι εἰς ἄλλα σώματα πολλάχις ἀνθρώπων᾽ 

οἱ δ᾽ αὐτοὶ “πατέρες τε χαὶ υἱέες ἐν μεγάροισιν 
εὔχοσμοί τ᾽ ἄλοχοι χαὶ μητέρες ἠδὲ ϑύγατρες 
γίγνοντ᾽ ἀλλήλων μεταμειβομένῃσι γενέϑλαις. 

ἐν γὰρ τούτοις τὴν ἀπ᾿ ἀνθρωπίνων σωμάτων εἰς ἀνθρώπινα μετοίχησιν αὐτῶν 
παραδίδωσιν. τοῦτο δὲ οὐδ᾽ ἂν Ἀριστοτέλης ἀπαγορεύσειεν, εἴπερ ἀϑανά-- 
τοὺς τε εἶναι δίδωσιν τὰς ψυχάς, καὶ τῷ πλήϑει πεπερασμένας, καὶ τὸν χό-- 
σμον ἀίδιον. ὧν τὸ μὲν καὶ λέγει καὶ δείχνυσιν, ἀίδιον εἶναι τὸν χόσμον τὸ 
δὲ ὁμολογεῖ σαφῶς, ὅταν λέγῃ περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ [46 δηΐπια 1Π1| ὅ ῥ. 4305" 23] 
χαὶ τοῦτο μόνον τῶν ἐν ἡμῖν ἀϑάνατον᾽ τὸ δὲ ἀναγχάζεται συγχωρεῖν, τὸ 
πᾶν ἀίδιον πλῆϑος εἶναι πεπερασμένον. 

Ἔπειϑ᾽ ὅτι καὶ εἰς τὰ ἄλλα ζῷα μετάβασίς ἐστι τῶν ψυχῶν τῶν ἀνϑρώ-- 
πων, χαὶ τοῦτο διαρρήδην Ὀρφεὺς ἀναδιδάσχει, ὁπηνέχα ἂν διορίζηται 

οὕνεχ᾽ ἀμειβομένη ψυχὴ χατὰ κύχλα χρόνοιο 
ἀγϑρώπου ζῴοισι μετέρχεται ἄλλοϑεν ἄλλοις" 
ἄλλοτε μέν ϑ᾽ ἵππος, τότε γίνεται....... 
ἄλλοτε δὲ πρόβατον, τότε δ᾽ ὄρνεον αἰνὸν ἰδέσϑαι, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ χύνεόν τε δέμας φωνή τε βαρεῖα, 
χαὶ ψυχρῶν ὀφίων ἕρπει γένος ἐν χϑονὶ δίῃ. 

1 "ἀντιδιήρηται Η͂ ἢ 3 εἰ ὕεοπον) ἢ ΗΜ ἢ 4 ψυχοῦσιν εὐ ὅ γεννῶσιν ἈΓ | 7 ἐφι- 

στᾶσι Η ἢ οὐκέτι ζῴων ον". Η ἄρ᾽ ἔσονται ἀεαὲ αὐοίογα ἴδοηδγο) ὦ οἰσονται Ἡ, ὡς 

οἴονται 247 ἢ 12 ἐκχδιδασχούσης ϑεολογίας --- 14 μὲν ὅτι (ϑεολογίας --- μὲν οι. ΡΥ. ἑῊ δραί. 
σα6.) ΗἹ ἐκχδιδασχούσης. .. ϑνητῶν τούτων ζῴων λέγει... ὅτι Ἢ ἢ 1ὅ δή τινας Η] μὲν 
τινὰς Μ΄ ἢ 17 οἱ δ᾽ αὐτοὶ πατέρες τε οηι. ΜΙ. Οὗ. Οἰψηιρίοάογιες αὐ. -Ῥλαφά. ». 40 Ῥώνολλ. 
Ζωοδεοῖ «Ασϊαορὴ. ». 191] ἢ 18 ἠδ᾽ ἄλοχοι σεμναὶ χεδναί τε ϑύγατρες τοἰέφμῖδ οηιΐδδί8 Οἰψηι-- 
»ίοάογιιδ ἰ. ο. κ᾿ ἠδὲ ΗῚ ἡ δὲ ΗΓ ὃ 19 γίγνοντ᾽ Π γίνονται ΔΓ ἢ 20 μετοίχισιν Δ ἢ} 
28 οὗ, “γιδίοέοϊοβ 6 οαοῖο 1.1 ἢ 125 4ᾳ. (Υ. ἑά. ἐδ. 1 5---1 ἢ} 21 ἀνθρωπίνων ὕὕδεμεν ἢ 
28 ἀναδιδάσχων ἩΛΙ͂, οοΥΥ. ῬγοΙΐεΥ Δμδροιο. Δεδ. Ρ. 362 ἢ 29 χρόνοιο να Ἡδενεσρον ἄδη 
Ἡόγηι. Ὗ ». 143) χρόνοισι Α͂, χρόνοισιν Η ἢ 280 ἀνθρώπου ζϑεηεν) ἀνθρώπων ἩΛΙ͂ [! 
31 ἵππος, τότε ὕϑὕἑοηεν) ἵππος ὅδε Η͂, ἵπποις, ὁ δὲ Ῥγεοϊίον ᾿ ἰαουπαηι πορ τἐμαϊοαΐ Ἦ, 

ἀμφίχερως βοῦς δωρρίὶεοέ ζὕϑοηεν 
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τούτοις μέντοι τὸν Ἄριστο τέλη συγχωρῆσαι παντελῶς ἀμήχανον᾽ δεῖν γάρ 
φησιν τὴν μὲν ψυχὴν τῷ σώματι χρῆσϑαι, τὴν δὲ τέχνην τοῖς ὀργάνοις᾽ τὰ 
δὲ ὄργανα τὰ ἀλλότρια ταῖς τέχναις εἶναι ἄχρηστα πάσαις. ταῦτα μὲν οὖν 

. μυριόλεχτα " κχαὶ εἴρηται καὶ ἡμῖν περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς τῆς παλινῳδίας 
5 ὑπομνήμασιν, ὅπως ἐστὶν ἐλεγχτέα, διὰ πλειόνων. 

20 

2δ 

40 

3 ο! 

Ὅτι δὲ καὶ ἰδία τῶν ἀλόγων τίς ἐστιν ψύχωσις, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ μόνων τῶν 
ἀνθρωπίνων ψυχῶν, δηλοῖ λέγων ὁ Ὀρφεύς᾽ 

αἱ μὲν δὴ ϑηρῶν τε καὶ οἰωνῶν πτεροέντων 
ψυχαὶ ὅτ᾽ ἀίξωσι, λίπῃ δέ μιν ἱερὸς αἰών, 
τῶν οὔ τις Ψυχὴν παράγει δόμον εἰς Ἀίδαο, 
ἀλλ᾽ αὐτοῦ πεπότηται ἐτώσιον, εἰς ὅ χεν αὐτὴν 
ἄλλος ἀφαρπάζῃ μίγδην ἀνέμοιο πνοῇσιν᾽ 
ὁππότε δ᾽ ἄνϑρωπος προλίπῃ φάος ἠελίοιο, 
ψυχὰς ἀϑανάτας χατάγει Κυλλήνιος Ἑρμῆς 
γαίης ἐς χευϑμῶνα πελώριον᾽ 

δι᾿ ὧν τὰς μὲν ἀνθρωπίνας ψυχὰς βούλεται χωρεῖν εἰς τὸν ὑποχϑόνιον τόπον 
χαϑάρσεως ἕνεχα χαὶ χολάσεως χαὶ εἰς τὰ δεσμωτήρια τῆς τίσεως, τὰς δὲ 
τῶν ἀλόγων αὐτοῦ περὶ τὸν ἀέρα πωτᾶσϑαι, μέχρις ἂν εἰς ἄλλα σώματα πάλιν 
ἐνδεθῶσιν. εἰ δ᾽ ἦσαν καὶ αἱ τῶν ἀλόγων ψυχώσεις ἀπὸ ψυχῶν ἀνθρωπίνων 
μόνων, πάσας ἔδει φάναι τὸν “Ἑρμῆν εἰς “Διδου χατάγειν ἢ καϑαρϑησομένας 
ἢ χολασϑησομένας" ὥσπερ καὶ Πλάτων ποιεῖ καὶ τὰς ἐχ τῶν ἀλόγων, ἄνϑρω-- 
πίνας δὲ οὔσας ψυχὰς εἰς τὸν ὑπὸ γῆς τόπον ἀπάγων καὶ πάλιν ἐχεῖϑεν στέλ-- 
λων εἰς ἄλλας βίων αἱρέσεις, ἃ δὴ πρότερον ἐπεδείξαμεν. ἐπεὶ χαὶ τὰ ἄλλα 
παρ᾽ Ὀρφέως ἐμυϑολόγησεν λαβών, οἷον ὅτι ἐν τῷ Ἀχέροντι καϑαίρονται καὶ 
τυγχάνουσιν. εὐμοιρίας τινός᾽ 

οἵ μέν χ᾽ εὐαγέωσιν ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο, 
αὖτις ἀποφϑίμενοι μαλακώτερον οἶτον ἔχουσιν 
ἐν καλῷ λειμῶνι βαϑύρροον ἀμφ᾽ Ἀχέροντα, 

χαὶ ὅτι χολάζονται ἐν τῷ Ταρτάρῳ 
οἱ δ᾽ ἄδικα ῥέξαντες ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο 
ὑβρισταὶ κατάγονται ὑπὸ πλάχα Κωχυτοῖο 
Τάρταρον ἐς χρυόεντα. 

διὰ γὰρ τούτων σαφῶς τὰς Πλατωνιχὰς διατάξεις περὶ τῶν ὑπὸ γῆς λήξεων φαί-- 
νεται προλαβών, ὥσπερ χαὶ τὰς περὶ τῶν μετεμψυχώσεων. Εἰ δὲ ταῦτα ἑπό- 
μενος Ὀρφεῖ διατάττει Πλάτων, ἄρ᾽ οὐ γελοῖόν ἐστιν (ἀφίημι γὰρ ϑεμιτὸν λέ- 
γειν) τὸν τῶν τοιούτων ἡγεμόνα δογμάτων, οἷς ἡ Πλάτωνος φιλοσοφία διαφέρει 
τῶν ἄλλων ἁπασῶν, εἰς ἄλογα ζῷα χατάγειν χαὶ χύχνου ψυχὴν ποιεῖν [Ρ. 6205]; 

.--.οὨ.ὕ.Ρ-. 

1 Ἀριστοτέλην Η ἢ ς΄. «Αγίδἰοίοἶδα ὁ απέπια 1 ὃ ». 4010 24 2ῳ. ἢ "δεῖ ΠΗ͂ [|| 
8 ἄχρηστα] κέχρηται Η »γν. |! 4 657. αὦ ». 80, 84 ἢ 6 τίς οι. ΤΙ »γν. ἢ 9 "αἰΐζωσι ΠΗ͂, 
ἀΐσσωσι ᾿εἶδοΥΡ δέ μιν) τέ μιν γον ἡ 10 παράπει ψυχὴν Η ρ»γ., ψυχὴν παράπει 
ΗΠ οονν. ἢ 11 "πεπότηνται Η͂ ἢ 12 "ἄλλο ΗΔΙ͂ ἢ ἐφαρπάζῃ (ἐφαρπάζει »γ.) Η ᾿ 18 πο- 
τἄᾶσϑαι Ῥγεῖϊον (ς7. Τοδοοῖ Ῥλγψη. ». 581) ἢ 30 “οἱ δ᾽ ἄδιχα] ὧδ᾽ ἄδικα Η͂, τὰ δ᾽ ἄδικα ΔΙ 
(τἄδικα δὲ Σγοἐϊογ) ἢ 31 ὑβρισταὶ ΠΠ ὕβριν ϑ'᾽ αἵ ΨΥ || ὑπὸ πλάχα Νακυτοῖο γοδδον (φωΐ 
Ῥγαεζεγέ ὑπὸ πτύχα Κωκυτοῖο))] ὑποπτωχάτω κυτοῖο (χυτοίο 47) ΔΓ ἢ 38 τὰς) τὰ Δ 
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οὗ καὶ τὴν περὶ τῶν ϑείων ὑφήγησιν αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ [ρ. 405] πιστὴν εἶναί 
φησιν χαίπερ ἄνευ τε εἰχότων λόγων καὶ ἀποδείξεων λεγομένην, ὡς δι᾽ ἐν-- 
ϑεασμὸν εἰδότος μάλιστα τὰ τῶν θεῶν πατέρων ὄντων, εἴ τις ἔστιν τῆς ϑεο- 
γονίας τοῖς “Ἄλλησιν πατήρ, ἣν αὐτὸς παραδοῦναι προϑέμενος ἐπὶ τοὺς παρα- 
δόντας πρώτους ἀνάγει τὴν περὶ αὐτῆς ἀλήϑειαν. 

Ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ ἐν ἀρχῇ τῶν ἐξηγήσεων τῆς ῥήσεως ταύτης διὰ 
πλειόνων ἐξητάσαμεν᾽ τέλος δὲ ἀρχῇ συνάψαντες τῶν ἑπομένων λοιπὸν ἀντι-- 
λαβώμεϑα τοῦ μύϑου ῥημάτων᾽ 

Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ρῦσϑαι, ὥσπερ 
ἔλαχον, ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν ἕως τοῦ ἀμεταστρεπτὶ 
ὑπὸ τὸν τῆς Ἀνάγχης ϑρόνον Τρ. 6204]. 

Μετὰ τὰς αἱρέσεις τῶν βίων αἱ πρὸς τὰ ὅλα τῶν ψυχῶν εἰσι συντάξεις χαὶ 
αἱ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς τὰς ψυχὰς μεταδόσεις. δεῖ γὰρ ἐνεῖναι τὸ μὴ ἀπηρτῆ- 
σϑαι τὰ μέρη ποτὲ τῶν ὅλων μηδὲ τὸ αὐτεξούσιον ἀφανίζειν τὴν τάξιν, ὥσπερ 
μηδὲ τὴν τάξιν ἀνατρέπειν τὸ αὐτεξούσιον, Ὁ δὴ χατ᾽ οὐσίαν ἡμῶν ὑπάρχει 
ταῖς ψυχαῖς. συντάττονται δ᾽ οὖν οἱ βίοι τῶν ἑλομένων πασῶν ψυχῶν 

πρὸς τὴν Λάχεσιν τὴν τὸν χλῆρον αὐταῖς τὸν περιληπτιχὸν τῶν βίων ἀφορί- 
σασαν, εἰχότως᾽ ὅλον γὰρ αὕτη χινεῖ τὸν οὐρανὸν ἐν τοῖς γόνασι χείμενον τῆς 
μητρός. ἢ δὲ Λάχεσις, φησίν, ὥσπερ ἔλαχον, οὕτω καὶ χατὰ τὴν τάξιν προσ- 
ελϑούσαις τῶν μὲν πρώτων τῶν δὲ δευτέρων τῶν δὲ ταύταις ἑπομένων ἀπονέμει 
τὸν δαίμονα φύλαχα τοῦ βίου, ὃν ἑχάστη προείλετο, χαὶ τῶν αἰρεϑέντων ἀπο- 
πληρωτήν. χαὶ ὃ δαίμων οὖν ὑμῖν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δίδοται Μοίρας ἀφ᾽ ἧς ὃ 
χλῆρος χαὶ τὰ παραδείγματα τῶν βίων. χαὶ γὰρ οὗτος ἐπίτροπος Ὑμῶν ἐστιν 
τοῦ βίου, τρίτος ὧν ἀπὸ τῆς Λαχέσεως: ἣ μὲν αὐτόϑεν ὡς ϑεὸς ἡμῖν ἐφ-- 
ίστησιν τὸν δαίμονα τοῦτον, ὃ δὲ προφήτης ὡς ἄγγελος τῆς Λαχέσεως᾽ διὸ χαὶ 
ὃ μὲν λέγων αὐτὸν ἐπέστησεν, ἢ δὲ δρῶσα τοῦτο χωρὶς λόγων τὸν προσήχοντα 
ϑεοῖς τρόπον. τὸ μὲν οὖν προσελϑεῖν ἐστιν τῇ Λαχέσει τὸ συνταχϑῆναι πρὸς 
τὰς ποιήσεις αὐτῆς εἰς τὸ πᾶν προϊούσας καὶ ὑποδέξασϑαι τὴν δόσιν τὴν εἰς 
ἡμᾶς χαϑήχουσαν, ὡς μέρη τοῦ παντὸς γενομένους. 

Ὁ δὲ δὴ δαίμων παρὰ τῆς Λαχέσεως ἡμῖν ἐπιστάτης δοϑεὶς ἄγει πρὸς τὰς 
ἑξῆς Μοίρας ἤδη τῶν ἀπὸ τῆς Λαχέσεως μετασχόντας ἡμᾶς" χαὶ πρῶτον ὁπὸ 
τὴν Κλωϑὼ χαὶ ὑπὸ τὴν ἐχείνης χεῖρα (τῇ γὰρ δεξιᾷ μόνῃ τὸν ἄτραχτον 
χινεῖ χαὶ ὑπὸ τὴν ἐπιστροφὴν ταύτην τῆς τοῦ ἀτράχτου δίνης. Καὶ 
προσεχτέον ὅπως εἶπεν ὑπὸ τὴν Κλωθὼ τὸν δαίμονα ἄγειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ τὴν 
Κλωϑώ. καίτοι γε εἰ ἄνωθεν ἀγόμεϑα, τοῦτον ἦν τρόπον ὀρϑότερον εἰπεῖν ᾿ 
ἀπὸ τῆς Λαχέσεως ἐπὶ τὴν Κλωθώ. νῦν δὲ οὐχ οὕτως εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ 

2 λόγων ποέαΐ ὕύδομον, ς7. ρ». 126, 16 8 "εἴ τις] ἦ τις ΖΑ͂ ἢ 1 ἐξητάσαμεν) ς΄. 
». 99 δᾳφ. ἢ ἀντιλαβόμεϑα ΗΜ |] 9 ἐπειδὴ οὖν ΗΠ || 11 τῆς Ἀνἄγχης ἱέναι ϑρόνον Ρίαΐ. 1} 
12 εἰσιν Η } 18 ἐνεῖναι ΤΠ εἶναι ΜαΓ'.ο ἢ 14 μηδὲ Η] μὴ δὴ 27 || 158 μὴ δὲ Α͂ || ὑπάρχει 

- 18 τὸν οὐρανὸν 577] ὑπάρχει... ἀφορίσασαν εἰχότως “ ὅλον γὰρ αὕτη .. τὸν οὐρανὸν Δ [ 
10 εἱλομένων Η || πασῶν] τῶν Η »ν». 1 19 προελϑούσαις ΠΤ ΜΙ͂, οογν. ὕὕδελον (ο΄. υ. 21) 1} 

21 ἀποπληρωτιχὴν Η |ἰ 830 "δοϑεὶς] δόσεις ΗΜ ἢ 31 μετασχόντα ΜΙ 38 χινεῖν ΑΙ [} 
δύνης ΜΙ͂ 585 δ" χαίτοι γε] καὶ τό γε ΗΠ || ἀγόμεϑα ΠΗ οονγ.} ἠγόμεϑα Η͂ »»υ. ΜΙ; 
40 8ῳ. ἀπὸ τῆς Λαχέσεως --- ὑπὸ τοῦ δαίμονος ΗΠ ἀπὸ... δαίμονος ΜΗ͂ 
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, Ύ Ὰ ἢ ’ ς ᾿ -»" - Ὡς, ἃ 

σελήνην οὐσᾶν τὴν ψυχὴν, υὑποταττομένην δὲ ταῖς οιρῶν ποιήσεσιν διὰ 
᾿ Ἂ ον ᾿ ΄ ’ ΕἾ Ὶ τς “4 ,.. ΚΓ, 

τὴν εἰς γένεσιν ῥοπὴν ὑπὸ τὴν λωϑω φησιν ἄγεσθαι χαὶ αὐϑις ἐπὶ τὴν ᾿Ατρο- 
πὸν ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὡς ὑποχαταχλινομένην ταῖς περιόδοις αὐτῶν χαὶ ὑπο- 

--Ὁ- -- δ Ύ -ἃΣ-Ὃσ 

δεχομένην τὰς εἰς ημᾶς χινήσεις διαβαινούσας ἐχεῖϑεν. Τί οὖν ἀπὸ τῆς Κλω- 
-- -Ψ ΑἹ - - -. 

ϑοῦς παραγίνεται; χυρωϑῆναί φησιν Ἣν εἰλόμεϑα μοῖραν᾽ οὐχὶ τὸ τῆς ζωῆς 
Ἵ ’ 2 Ἁ Ἁ 3 ’ ςΟὁἕ “« 5." -- ’ Ἁ - 

εἶδος μόνον, ἀλλα χαὶ τὰ ἀπονεμόμενα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ παντός. ἐχ γὰρ τῆς 
δ ι ᾽ν ἦ ΝΜ [ἡ ὦ Ἁ ΡΝ 

Λαχέσεως, παρ᾽ ἧς καὶ βίος, τὰ συναμφότερα ἔχομεν᾽ ἡ δὲ Κλωθὼ χυροῖ 
ταῦτα τοῖς ἑαυτῆς νήμασι χαὶ χλώσμασιν, ἐπιρρέουσα ἡμῖν τὰς ἐχ τῆς ἀπλα- 

- δό σ Ἁ ς ᾽ . ὲ δὴ δὲ 9."  ἐ 4 λ ὔ ἤ λ ’ 

νοῦς δόσεις. αὕτη γὰρ ἢ χύρωσις ᾿ ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτάτου χύχλου πρό- 
“ -. ( ν ’ ) Ἁ 

εἰσιν εἰς ἡμᾶς ὄντας ὑπὸ σελήνην, χλώσει τινὶ ἀπείχασται, χαὶ τὸ ὄνομα ἔσχεν 
ΟῚ “-- ΝΣ σ -Ψ “ 

ἐντεῦϑεν ἡ Κλωθώ. δηλοῖ δὲ χαὶ τὴν συμπλοχὴν ἅμα τῶν ἐκεῖθεν διδομένων ᾿ 
χαὶ γὰρ τὰ χλωθόμενα περιστρέφεταί πως ἑαυτοῖς (ἡλάχατα στρωφῶσα, 

ΨΝ - “-. 

φησὶν ἢ ποίησις). οὔχουν μόνον ἀπὸ τῶν ζῳδίων, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν παρ- 
Υ̓ Ἕ) ξ - ’ ΄ ) 3 .ν ἢ ' 

ανατελλόντων ἔρχεται εἰς ἡμᾶς παμπόλλη τις δόσις ἀφ᾽ ὧν χαὶ εἰώϑασι Χαλ- 
-- 4,4 7 ᾿ - ζ -- ἤ ς “ 

δαῖοί τε χαὶ Αἰγύπτιοι πολλὰ περὶ τῶν βίων ἡμῶν προγιγνώσχειν, ὡς μεγάλην 
-- ᾽ ΄ ’ὔ Ἃ Ἃ ᾽ Ἁ 

μοῖραν χαὶ τούτων ἐχόντων χαὶ δραστήριον περὶ τὰς γενέσεις. τὴν οὖν ἀπὸ 
πάντων τούτων εἰρομένην ποίησιν χαὶ συμπλεχομένην στρέψει καὶ περιστροφῇ 

- Υ͂ - μετὰ τῆς ἄνωϑεν εἰς τὸ χάτω τοῦ νήματος τάσεως ἀπείχασαν οἱ παλαιοί, καὶ 
3 ’ Ἁ -.«Φ - Ἄ « ᾽ 

ἀπειχάσαντες Κλωθὼ διὰ ταῦτα τὴν Μοῖραν ἐκάλεσαν. 
- δ, - - 

Μετὰ ταύτην τοίνυν ἐπὶ τὴν νῆσιν ἄγει, τῆς ᾿Ατρόπου, πέρας ἐπιτιϑεῖσαν 
Ὁ δὴ - τῇ χλώσει χαὶ δι᾿ ὧν αὕτη νημάτων δίδωσιν ἀμετάστροφα τὰ χλωσϑέντα ποι-- 
- Ω͂ -- - -- -ν οὖσαν. παραδεξαμένη γὰρ αὕτη παρὰ τῆς Κλωϑοῦς τὴν νῆσιν διὰ τῶν πλανω-- 

’ Μ ) Κν ςὃ ϑὦν “« “« ΄ ϑ,.ϑ ὦ “ 

μένων χύχλων ἄλλα ἐπ ἄλλοις ἡμῖν ἐχεῖθεν ἐχ τῶν χινήσεων αὐτῶν προξενεῖ. 
ησ ᾿Ὶ Ἁ 7 ῃ -ω Ἁ 2. ὦ ς - “᾿ ᾽ὔ - 

χαὶ ὁσῳ δὴ πλέον τὰ δεύτερα ἐπὶ τοῖς πρὸ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς δρᾶ, τόσῳ μᾶλλον 
νΨ - 

ἄφυχτα πᾶντα γίνεται τὰ μοιραῖα. βαϑύνουσα γὰρ ἢ ψυχὴ πλείοσιν ὑποχατα-- 
χλίνεται περιόδοις, ἀφ᾽ ὧν οὐχέτι δυνατὸν ἀναφυγεῖν μὺ τέλος ἐπιϑεῖσαν τοῖς 
αἱρεϑεῖσιν. 

Οὐχ ἄρα δεῖ μόνον οἴεσθαι τὰς γενέσεις συμπληροῦσϑαι τῶν ἀνθρώπων 
Ἃ «- Υ͂ ’ 9. ἃ « 3 ΩΝ Ἅ 5». " - 7 7 ᾽ 

ἢ τῶν ἄλλων ζῴων ἅπο τῶν ἀπλανῶν ἢ ἄπο τῶν πλανωμένων μόνων, ἀλλ 

ἀπὸ πάντων εἱρμὸν ἕνα γίνεσϑαι καὶ τάξιν ἡμῖν ἐφήχουσαν, χαὶ διὰ τῶν πλα- 
νωμένων ἡμῖν τὰ ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν δίδοσθαι τῶν τε χύχλων τῶν ἐχεῖ καὶ τῶν 

« -« «- - ΩΥ͂ - 4 

ἐν αὐτοῖς μοιρῶν καὶ τῶν ἀστέρων χαὶ τῶν ὁλων ζῳδίων καὶ τῶν ἄλλων συστά- 
» 2 Ἃ Ύ Θ Υ͂ , , Υ̓ Ψ 2. » 

σεων οἷαί ποτ᾽ ἂν ὡὠσιν, ἄς ἄνϑρωποι χατιδοντες ἐπεφήμισαν ἄλλας ἄλλοις ὁνο-- 
μασιν. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ τούτων ἔργα εἶναι πάντα τῆς μεγίστης Κλωϑοῦς, τὰ δὲ 
5." - Ψ47ἍἌ 35 ἐ “ ’ ἢ ἦ 

ἀπὸ τῶν πλανωμένων τῆς ᾿Ατροπου δευτέραν τάξιν λαχούσης χαὶ διαπορϑμευούσης 
-ϑ ὦ - .. 

εἰς τὰ τῇδε τὰς ἐχείνης δόσεις ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ὡρμημένας. ἃ δὴ πάντα 
Ἁ ζ Ἷ ξ΄ ΝΜ , Α « Ἁ λ Ἅ .,ΝΩ» ς Α Ἅ 

χατιδὼν ο [Πλάτων ἄγει τὴν ψυχὴν ὑπὸ τὴν Κλωθὼ προτέραν, εἰϑ᾽ ὑπὸ τὴν 
Υ 24, [ἡ ςφ» Ἀ -.ὠΨ 9 ᾽ Ἵ , . ) 8 ᾿ “-Φ ᾿ 

Ἄτροπον, εἶϑ᾽ οὕτως ὑπὸ τὸν τῆς Ανάγχης ϑρονον᾽ ὑφ ον χαὶ ϑεῶν εἰσι καὶ δαι-- 

2 ῥησιν ΗΠ »Υ. [|ἐ533. ὑποχατοχλινομένην (δ) Η  ὅ φησὶ ΜΙ ἢ 1 κυρεῖ ΞΠΜ ἢ 
8 ῥήμασι καὶ χλώμασιν ΗΠ [138 ἡ ποίησις] Οὐ. ς ὅ8. ρ 91 ||ὀ παρανατελλομένων Η 
11 "εἰρημένην ἩΜ ἃ "στρύψει ΒΗ͂ || 18 τὸ κάτω 9,7) τὰ κάτω ΗἸ ᾿ 20 νῆσιν)] γῆν 
Η »ν. ᾿ Ἀτρόπους Πργ. 21 χλωϑέντα Η͂ ἢ 26 οὐχ ἔτι Γ' 28. " γενέσεις] γένει 
ΗΜ ἢ 29 ἣ τῶν πλανωμένων ΠΩ |ἰ 3ὅ Ἀτρόπους 
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μόνων ἄρα τάξεις συντελοῦσαι πρὸς τὰς γενέσεις τῶν τῇδε χατὰ τῆς Ἀναάγχης δὴ 
τὴν βούλησιν. Καὶ τοῦτο μὲν εἰσαῦϑις " εἰ δὲ ἐφάπτεσϑαι λέγει τὸν δαίμονα τῆς 

Ν . ΜΝ “ ᾧἢ ΝΟ Χ Υ̓́ ν , - ἢ 
χειρὸς τῆς Κλωθοῦς καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν “ἄτροπον ἄγειν τὴν ψυχήν, δῆλον δή-- 

πουϑὲεν ὅτι τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν ἐξάψας τῆς Κλωθοῦς, χαὶ ἀμέσως αὐτῇ συνὼν 
χαὶ τῇ Ἀτρόπῳ παραπλησίως, οὕτως ποδηγεῖ τὴν ἑλομένην αὐτὸν ψυχήν. καὶ 
εἰ μὴ μόνον ἢ Ἄτροπος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀμετάστροφα ποιοῦσι τὰ χλωσϑέντα, 
τῶν Μοιρῶν ἐστιν ὄντως ὑπουργός, συντελῶν ταῖς εἰς ἡμᾶς αὐτῶν δραστηρίοις 

σι 

’ “« [4 ν δόσεσιν κατὰ τὸν περὶ αὐτοῦ ῥηθέντα λόγον ἱερόν: ᾧ βασίλειον Ἣμε-- 
τέρης γενέϑλης Μοῖραι δόσαν". 

δὴ - δέ ᾿ 2 Ἁ ν ) » Υ̓ ς νον " , 
Ἐντεῦϑεν δὲ ἤδη φησὶν ἀμεταστρεπτὶ τὴν ψυχὴν αὐτὸν ἄγειν ὑπὸ τὸν ϑρό-- 

νον τῆς Ἀνάγχης. ὑπὸ μὲν γὰρ τὴν ᾿Ανάγκην χαὶ πρότερον ἦν, ὑπὸ δὲ τὸν θρόνον 
αὐτῆς τελέως ὑποταχϑεῖσα λέγεται γίνεσθαι τοῖς χοσμιχοῖς χλώσμασιν χαὶ ταῖς 
περιόδοις πάσαις᾽ ὥστε χαὶ εἴ τις ἔστιν ὑπὸ σελήνην δαιμόνων ἢ ϑεῶν γενε-- 
σιουργῶν τάξις ἀφορίζουσα ταῖς χατιούσαις ὅσα αὐτῇ προσῆχεν, καὶ ὑπὸ ταύ-- 
τὴν ἤδη τελεῖν διὸ τῷ ϑρόνῳ τῆς Ἀνάγχης παντελῶς ὑπέστρωται. Τὴν μὲν 
οὖν ᾿Ανάγχην τίνα δεῖ νομίζειν, χαὶ πρότερον εἴπομεν χαὶ μαρτυροῦσαν ἔχομεν 
τὴν ἱερατικὴν παραδοῦσαν χαὶ αὐτοπτιχὴν χλῆσιν τῆς μεγίστης ϑεοῦ ταύτης 
χαὶ διδάξασαν πῶς ὀφϑείσῃ προσιέναι (δεῖ) δεῖ γὰρ ἄλλον τρόπον χαὶ παρα-- 
δοξότερον ἢ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς, εἰ ὁ ταῦτα γράφων Πετόσειρίς ἐστιν ἀξιό- 

᾽ ΄ “ -« 3 δ) Ἧ 

χρεως ἀνήρ, παντοίαις τάξεσι ϑεῶν τε χαὶ ἀγγέλων συναλισϑείς. ἀλλὰ καὶ 
ὅτι τῇ θέμιδι τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν ᾿Ανάγχην ταύτην οἰητέον, οὐ μόνον ἐκ τῶν 
“Ελληνικῶν ϑεογονιῶν πιστόν, ἔτε δὲ καὶ ἐκ τῶν 

αἱ τῆς Θέμιδος ἐπικλήσεις πρῶται, μέσαι, 
τελευταῖαι συνάπτουσιν, καὶ τὴν Ἀνάγχην λέγουσαι σαφῶς θέμι χαὶ Ἀνάγχη, 

-- . - Ἁ ᾿ ’ 5.ϑ ὦ ν ᾿ Ἁ Ἁ { 

χαὶ τοῦτο ἐπὶ πασῶν. ον δὲ δὴ ϑρόνον αὐτῆς εἴτε τὴν ζωὴν τὴν ὑποδεξα-- 
2. - ᾿ δ, ν σ - 3 - - 

μένην αὐτῆς τὴν μόνιμον χαὶ ἄχλιτον ἕνωσιν εἴτε καὶ ὅλον ἐχεῖνο τὸ ϑεῖον φῶς 
τὸ περιέχον τὴν τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν συμβολιχῶς οἰητέον δηλοῦν « κα « ἐν 
τῷ παρόντι πᾶσαν τὴν ἑστῶσαν ἀεὶ καὶ ἀχίνητον βασιλείαν τῆς Ἀνάγχης, ὑφ᾽ 
ἣν εἰς τὸ ἔσχατον προελθοῦσα τῶν περιόδων γίνεται ψυχή, πρόεισιν δὲ εἰς τὸ 
ἔσχατον ταῖς ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιληφϑεῖσα ποιήσεσιν. ὥστε μὴ μόνον εἶναι 
τοῦ χύσμου μέρος, ἀλλὰ καὶ ἕν τι τῶν ἐσχάτων μερῶν καὶ τῶν διοιχουμένων 
ἀντὶ τῶν διοικούντων τὸ πᾶν οἷον εἴ τις φιλόσοφος εἰς ναῦν ἐμβαίη καὶ γέ-- 
γοιτο πλωτήρ᾽ ἀνάγχη γὰρ τοῦτον χαὶ ὑπὸ τῶν ναυτῶν τὰ καὶ τὰ ἀχούειν χαὶ 
ἕπεσϑαι τῷ χυβερνήτῃ καὶ ἀνέμων ὑποχεῖσϑαι ζάλαις καὶ εἶναι τρόπον τινὰ 

1 ἄρα] ἰερ. ἅμα ἢ κ᾿ τῶν τῇδε ΗΠ τῷ τήνδε ΙΓ "δὴ τὴν] διὰ τὴν Α͂, διατης 

Η ἢ »ιαϊζι κατὰ (τὴν) τῆς Ἀνάγχης δῆτα βούλησιν ἢ 2. εἰς αὖϑις Η ἢ ἐφάπτεσϑαι 2] 
ἐ τεσϑαι Η ἢ ὅ αὐτὸν] αὐτὴν ΠΗ͂ »γΥ. ἢ 6 χλωϑέντα Η |Ἠ 1 ἔστιν Μ 8. "ἑαυτοῦ 
ἨΜΟ ἃ λόγων ΑἹ ἃ 10 ἀμεταστρεπτὶ τὴν] μεταστρεπτὴν Η, μεταστρέφοντα τὴν Η͂ ἢ} 
12 "ὑποταχϑεῖσαν ΗἉΜἨἁἢ ἢ 13 ἐστὶν ΠΗ͂, ἐστιν Η͂ ἢ 16 εἴπομεν) ». ὅ0, 86. 73, 9 
11 μεριστης Η [8 "ὀφθείσης ΗΠ ΔΜΙ͂ δεῖ αὐδίά ἢ "καὶ τὸ ΠΜ ἃ 18 εἰ ὁ Μ| 

εἰ τω ΤΙ; ἴοφ. εἴ γ᾽ ὁ ἡ 20 τάξεσιν .'Ἃ᾽ ἢ 22 ς΄. Ἡδδίοά. ἱλεοσ. 901 Ι| πιστὸν -- 

28 Θέμιδος 77] πιστὸν, ἀλλὰ... τῆς Θέμιδος ΖΦ ἢ 23 πρῶται μέσαι ον. Τ Ἀγ. τη δραΐ. 
υαο. ἢ 24 θέμις ΗΓ ἢ 25 τοῦτο ΑΖ) τοὺς Η 21 λίαίωπι ποίαυϊΐ, δηλοίη ἄν δωρ- 
»νἱοπάμηι ργοροηῖέ ὕὕσδεπον ἢ 833 χαὶ ἔπεσϑαι) χαὶ οπι. ΜΙ 
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διαφέροντα τῶν ἑτεροχινήτων οὐδέν: οὕτω γὰρ καὶ ψυχὴ πεσοῦσα πάντως εἰς 
γένεσιν ἔχχειται δαίμοσιν ὑλικοῖς, ὑπέστρωται τῷ ἄγοντι δαίμονι, τῶν χοσ- 
μικῶν περιόδων τῆς ποιήσεως ἐξήρτηται ποιουσῶν ἄλλων ἄλλα εἰς αὐτήν. 

χαὶ δι᾽ ἐκείνου διεξελθόντα, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλϑον, 
΄ δ σ Ἁ - ͵ - Ψ 

πορεύεσϑαι [καὶ] ἅπαντας εἰς τὸ τῆς Λήϑης πεδίον ἕως τοῦ καὶ ὁσα 
γἥ φύει [ρ. 6215. 

Δίεισι μὲν ὃ δαίμων διὰ τοῦ ϑρόνου τῆς Ἀνάγχης οὐχ ὡς τόπον ἐχ τόπου 
΄ 54.» ς 2 Π Ἁ ἤ 2 9 [4 Ἁ »)}ὸῪᾷέν Υ͂ 

μεϑιστάμενος οὐ ὡς ἀμείβων τὴν τάξιν, ἀλλ᾽ ὡς τὴν ἐνέργειαν, δι᾿ ἧς ἄγει 
τὴν ψυχήν, εἰς τὸ τέλος τοῦ παντὸς ἐχτεένων, τὴν ἄνωϑεν κατιοῦσαν ἀπὸ 
τῶν ἄχρων τοῦ ὑπὸ σελήνην. ἄγει τοίνυν ταύτην μένων αὐτὸς χατὰ τὴν 
αὑτοῦ τάξιν διὰ πάσης τῆς ὑποδεξαμένης ζωῆΐῇς τὴν τῆς ᾿Ανάγχης ἕδραν ἄνω- ἢ 
ϑεν ἕως τῶν τελευταίων. οὕτω μὲν οὖν εἰ τὸ διεξελϑεῖν ἐπὶ τοῦ δαίμονος 
᾽ ΄ -Ὁ 3 3 ’ «- - “ΡΛ }» Ἁ -Ψ ἢ 

ἀχούοις" τοῖς ὃ ἑπομένοις ἀχολουϑότερον ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ Ἠρὸς τοῦτό τε 
χαὶ τὰ ἀχόλουϑα τούτῳ νοεῖν. ἐπάγει γὰρ ὅτι ἀφιχνεῖται εἰς τὸ πεδίον τῆς 
Λήϑης, ὃ δὴ ἐπὶ τοῦ δαίμονος ἀχούειν ἄτοπον, ἀλλ᾽ ἔοικεν ὁ τούτων ἄγγελος 
περὶ ἑαυτοῦ λέγειν χαὶ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀποδιδόναι καὶ τοῦτο προείρηται γάρ, 
ὅτι ἔφη ἰδεῖν τοίας καὶ τοίας αἱρέσεις. ἔφη οὖν διεξελϑόντα ἑαυτὸν διὰ τοῦ ϑρό- 
νου τῆς Ἀνάγχης, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον, οὕτως ἀφιχνεῖσϑαι πάντας 
εἰς τὸ τῆς Λήϑης πεδίον διὰ χαύματος καὶ πνίγους καὶ γὰρ εἶναί 
φησιν αὐτὸ δένδρων χενὸν χαὶ ὅσα γῆ. φύει πάντων. Ὅτι μὲν οὖν ἀντίϑε- 
τόν ἐστι πρὸς τὸ τῆς Αληϑείας πεδίον τῷ τῆς Λήϑης πεδίῳ, δῆλον ᾿ εἴπερ τοῦτο μὲν 
ἄχαρπον καὶ ἄγονον χαὶ αὐχμηρόν, ἐκεῖνο δὲ ζωῆς πλῆρες, τροφὸν τῶν ψυχῶν, 
τῶν νοερῶν καρπῶν ἀποπληρωτιχόν, ὡς ἐν Φαίδρῳ [Ρ. 248}] μεμαϑήχαμεν. 
εἰ οὖν ἐχεῖνο τὸ πεδίον ἐν τοῖς ἀχροτάτοις, τοῦτο ἂν εἴη πάντως ἐν τοῖς ἐσχάτοις. 
δηλούτω τοίνυν ὡς ὁ λειμὼν ὁ τῇδε τὸν αἰϑέριον, οὕτω τὸ πεδίον τὸν ἀέριον 
τόπον τὸν παχύν, ἐν ᾧ καὶ ἐρημία δένδρων ἐστὶν σκιὰν ποιεῖν δυναμένων καὶ 
αὐχμὸς διὰ τὰς διπλώσεις τῶν ἀχτίνων, καὶ ἄλλως τοῦ αὐχμοῦ τὴν ἄγονον 
ὕλην σημαίνοντος, ἣν καὶ τὰ λόγια προσαγορεύειν εἴωϑεν αὐχμηράν. χαὶ 

. ἢ ᾿ - ν ς ν σ ἢ . , 
μὴν καὶ τὸ πνῖγος παρίστησιν ἐναργῶς, ὡς ἄρα ὅσῳ βαϑύνουσιν εἰς τὸ χάτω 
αἱ ψυχαὶ τοσούτῳ μᾶλλον ἀποστενοῦται πᾶσα αὐτῶν ἣ ζωὴ καὶ εἰς στενὸν 
χομιδῇ συνάγεται, χαϑάπερ εἰς τὸ ἄναντες χωρούσαις ὑπάρχει πλατεῖα τῶν 
ἄνωθεν ἀγαϑῶν ὑποδοχή. διὸ χαὶ τὰ λόγια παραχελεύεται πλατύνειν ἡμῖν 
διὰ τῆς ἀπολύτου ζωῆς ἑαυτούς, ἀλλὰ μὴ ἀποστενοὺν πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς 
ἐφελχομένους ἀντὶ τῆς εἰς τὰ ὅλα ἀνατάσεως᾽ ἐπεὶ χαὶ οἱ πνιγόμενοι τὰς εἰσ- 
ὄδους ἀποστενοῦσιν, δι᾿ ὧν μετέχομεν τοῦ χοσμιχοῦ πνεύματος. ὅσῳ δ᾽ οὖν 
εἰς τὸν παχύτερον ἀέρα κάτιμεν ἐχ τοῦ αἰϑέρος εἰς τὴν ὑλιχὴν ἀζωίαν χατ-- 
ἰόντες, τὰς ἀσχέτους ἡμῶν χαὶ εἰς τὸ ὅλον ἀνηπλωμένας ζωὰς χαταχλείομεν, 
ἵνα γενώμεϑα διὰ στενότητα τῆς ζωῆς τῷ ἐσχάτῳ τούτῳ δεσμῷ σύζυγοι καὶ 
πρέποντες᾽ οὐ γὰρ ἣν τὸ ὁλικῶς ζῶν ϑέμις τῷ μερικωτάτῳ συζῆν. 

ὅ καὶ οπι. Ῥίαί. (ς΄. υ. 18) ἢ 8 οὐδὲ ὡς ἈΙ͂ 499 τοῦ παντὸς --- 11 τῆς ἀνάγκης 
ἩῚ τοῦ παντὸς... τῆς ὑποδεξαμένης ζωῆς .. τῆς ἀνάγχης ΜΙ 12 οὗτα 77] οὔτε Η͂ 
18 δὲ Η͂ ἢ 1 ὁ οηι. Η ἢ 11 τοιὰς χαὶ τοιὰς ΗΜ ἢ 20 φύεται Η͂ ἢ 21] ἐστιν Ἀἵ, 

24 τοῖς οπι. Η͂ ΡΥ. ἢ 28 χαὶ μὴν ΗἼ ἣ τὴν ΑΓ || 29 πνίγος αὶ. ἢ 381 χομιδὴ Α͂ ἢ 
82 πλατήνειν Η ἢ 33 ἀληϑοῦς οπι. Ἡ ᾿ἰ 39 ζῶν δ; σογν. Η͂ 
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Σχηνᾶσϑαι οὖν σφᾶς ἤδη ἑσπέρας γενομένης παρὰ τὸν Ἀμέ- 
λητα ποταμὸν ἕως τοῦ πάντων ἐπιλανϑάνεσϑαι [ρ. 6215]. 

Τὴν μὲν ἑσπέραν συγγενῆ τῇ τελέᾳ πτώσει τῆς ψυχῆς ὃ μῦϑος παρείληφεν, 
ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. σχότος γὰρ ὄντως συμπίπτει περὶ αὐτὴν ἐχ τῆς πρὸς τὴν ὕλην 
ῥοπῆς καὶ στέρησις τοῦ ϑείου φωτός. ὡς οὖν ἢ ποίησις λέγει [Α 592] ῥι- 

, ν “-“ ΄ ΄ 2 φέντα τὸν Ἥφαιστον ἐχ τοῦ Ὀλύμπου πανημέριον φέρεσθαι χαὶ ἅμα ἠελίῳ 
χαταδύντι πεσεῖν εἰς τὴν Λῆμνον, τὸν ἔσχατον οὖσαν βυϑὸν τῆς ὕλης καὶ 
ὙῪ - -- ςε - , σ Ἁ ς “ κή Υ͂ » Ν 
ὄντως λημῶντα τοῖς ὑλιχοῖς πάθεσιν, οὕτω δὴ χαὶ ὃ μῦϑος οὗτος ἄνωϑεν ἄπο 

τῆς Λαχέσεως τὴν εἰς τὸν πυϑμένα τοῦ χόσμου τῶν ψυχῶν ῥύσιν ἐχφαίνων ὡς 
ἀπὸ τῶν φωτεινοτάτων εἰς τἀναντία χαταντῶσαν, ἑσπέρας ἤδη γενομένης αὐτὴν 
χατασχηνᾶσϑαί φησιν, ὡς εἰς τὸ σχῆνος ὄντως τὸ σῶμα τοῦτο σπεύδουσαν ἐν 

Υ̓ -. --ψ μι, ζ }) ’ ’ Ψ σα 241 2 - 

σχότῳ τῆς ζωῆς. Τίς οὖν ὁ ᾿Αμέλης ποταμός, οὗ τὸ ὑδωρ οὐδὲν ἀγγεῖον στέ-- 
1ειν φησίν; λεγέσϑω μὲν οὖν καὶ ὃ ἔνιχμος ἀὴρ οὗτος ὃ περιρρέων τὴν γῆν, 
ον ὁ Τίμαιος [Ρ. 585] δμίχλην ἐχάλεσεν (χαὶ γὰρ τοῦτον ἀέρα ὄντα στέγειν 
οὐδὲν ἀγγεῖον δύναται, χαὶ ποταμῷ ἔοικεν ἀεὶ φερόμενος διὰ τὴν ἄστατον ῥοήν) " 
λεγέσϑω δὲ χαὶ πᾶσα ἢ περὶ τὴν γῆν ἐπίρρυτος καὶ ἀπόρρυτος γένεσις, ὅρον 
ἔχουσα οὐδένα" χαὶ τοῦτο δηλούτω τὸ μηδὲν αὐτὴν ἀγγεῖον στέγειν, ὡς εἴδους 
οὐδενὸς ὄντος ἱχανοῦ στέγειν τὴν δεινὴν ἐχροὴν τῆς τοιαύτης γενέσεως. χαὶ 
γὰρ ὡς ἀγγεῖον πᾶν τοῦ ἐνόντος ὑγροῦ μορφωτιχόν ἐστι χαὶ σχηματιστιχόν, 

Ω͂ Ἁ ΄ - “« ’ ι ς 

οὕτω χαὶ τὸ εἶδος τῶν ἐν γενέσει φερομένων. δοχεῖ δέ μοι καὶ ο Τίμαιος 
[Ρ. 43"] τούτοις σύμφωνα λέγειν ἐν οἷς φησιν ἐπιούσας τὰς ψυχὰς εἰς ποτα-- 
μὸν ἐνδεῖσθαι πολύν, τὴν ἀστάϑμητον φορὰν τῶν τῇδε γιγνομένων ποταμῷ καὶ 
αὐτὸς εἰχάζων. 

Τί δὴ οὖν αἰνίσσεται τοῦτο, ὅτι μέτρον ἀπὸ τοῦ ᾿Αμέλητος ἕχαστον πιεῖν 
ἀναγχαῖον, τὸν δὲ φρονήσει μὴ σωζόμενον πλέονος ἐμφορεῖσϑαι, πάντα δὲ τὸν 

’ Ἂν ω “ - Ἃ «-- 

πιόντα πλέον Ἢ ἔλασσον πάντων ἐπιλανθάνεσθαι τῶν προβεβιωμένων; Ἢ τοῦτο 
δὴ ἐχεῖνο παρίστησιν τὸ τὴν ψυχὴν γενέσει χοινωνοῦσαν χαὶ ἀνεγείρουσαν ἐπὶ 
μᾶλλον τὰς ἐμπαϑεῖς ζωὰς καὶ φιλογενέσεις ἀποτυφλοῦν ἑαυτὴν καὶ περισπω-- 
μένην ὑπὸ τῶν πληϑόντων ἐν τῷ τότε παϑῶν ἐξίστασϑαι τῆς μνήμης τῶν ἔμ- 
προσϑεν; πᾶσα γὰρ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς 
φανταστικῆς εἰ. . ἀξι. .. ἢ τῶν ἐφετῶν, εἰ τῆς ὀρεχτιχῆς παντελῶς 
ἀφίσταται, καὶ ἀποστᾶσα χαὶ τοὺς ἐν τῇ ψυχῇ τύπους ἀφανίζειν ὀφείλει τῆς 

, σ Ἅ Υ͂ Ψ ὄΦὄ »" ’ “ οἰχείας χινήσεως. ὅϑεν δὴ χαὶ ἄλλοτε ἄλλων ἡμῖν γίγνεται λήϑη, προχείρων 
μὲν ὄντων ἐχείνων πρὸς οἷς ἂν ὄντες τυγχάνωμεν μᾶλλον, εἰς δὲ λήϑην ἐχ- 
πιπτόντων ὅσα ἂν μὴ πρόχειρα ποιώμεϑα δι᾽ ἀμελετησίαν καὶ ἀργίαν δεῖ γὰρ 
τῆς μελέτης ᾿ἀγαγεούσης ἡμῖν ἀεὶ τὴν μνήμην ὧν ἔγνωμεν. εἰ δὲ δὴ καὶ τὸ 

᾿ - - { ἀ ἤ Ἃ 4 ..2 3 , 

πνευματιχὸν οχημα τῶν ψυχῶν ὑγρότερον γιγνόμενον διὰ τὸν ἔνιχμον ἀέρα λή- 
ϑην ποιοίη τῶν τύπων, οὐδὲν ϑαυμαστὸν χαὶ τοῦτο αἰνίσσεσϑαι τὴν πόσιν 

1 Σχήνασϑε ΠΗ͂ 3. συγγενῆ) ὡς συγγενῆ τπαΐϊέ ὕὕδοηον ἢ 6. ἠελίῳ ΤΙ ἢ 1 κατα- 
δῦντι ΗΜ || 9 ῥῦσιν Η͂ »Κυ. ἢ 10 ϑτἀναντίαν ΠΗ͂ ᾿ἃ καταντῶσαι Η΄ || Ε 11 κατασχήνα- 
σϑαι φησὶν ΗΠ ΜΟὋ ἢ ὡς Η ἢ [10 οὐ, ἐπίρρυτον σῶμα καὶ ἀπόρρυτον Ῥίαί. Τίηι. ». 435. 
19 ἐστιν Η [|.29 "πληττόντων ΗΛ ἢ 30 ψυχῆς --- 31 ἢ τῶν Η] ψυχῆς... τῶν ΜΙ} 
81 φανταστιχῆς --- παντελῶς δ 32 χαὶ τοὺς ἐν τῇ οηι. ΗΠ γγ. ἢ 38 γίνεται Μ,ἝὋ || 34 τυγ- 
χάνομεν Η ἡ 36 ἀνανεούσης Η »γ.}] ἀνανεμ μούσης ἢ οονν. ΔΙ 
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ἀναγχαίαν, τὴν εἰς τὸ πνεῦμα παραδοχὴν ἐξ ἀνάγχης γιγνομένην καὶ οἷον ὄὅλι-- 
σϑον ποιοῦσαν τῶν ἐν αὐτῷ τύπων, ἣν ἐπιτείνειν εἰχότως τοὺς φρονήσει μὴ 

σωζομένους διὰ τὴν ἑαυτῶν συμπάϑειαν περὶ τὰ ἔνυλα βαρύτερον τὸ πνεῦμα 
ποιοῦντας χαὶ ἐπισπωμένους χαὶ ἄλλα πολλὰ τῆς λήϑης αἴτια καταγωγὰ τῶν 
ψυχῶν. λέγεται μὲν δὴ χαὶ ταῦτα φυσιχῶς. 

Λέγει δὲ χαὶ ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐκεῖϑεν μὲν ἰοῦσα 
ἢ ψυχὴ δεῦρο ἐπιλανθάνεται τῶν ἐχεῖ ϑεαμάτων, ἐντεῦϑεν δὲ ἐξιοῦσα μέμ-- 
νηται ἐκεῖ τῶν ἐνταῦϑα παϑημάτων᾽ χαὶ ἀποδεχτέον τοῦ λόγου. φησὶ γὰρ 
οὖν χαὶ αὐτὸς ἐχ μὲν ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας λήϑην ἴσχειν τινὰς καὶ 
αὐτῶν τῶν γραμμάτων ὧν ἐμεμαϑήχεσαν, ἐχ νόσου δὲ εἰς ὑγείαν ἰόντα 
μηδένα πώποτε τοῦτο πάσχειν. ἐοιχέναι δὲ τὴν μὲν ἄνευ σώματος ζωὴν ταῖς 
ψυχαῖς κατὰ φύσιν οὖσαν ὑγείᾳ, τὴν δὲ ἐν σώμασιν, ὡς παρὰ φύσιν, 
νόσῳ. ζῆν γὰρ ἐχεῖ μὲν κατὰ φύσιν αὐτήν, ἐνταῦϑα δὲ παρὰ φύσιν" ὥστ᾽ 
εἰχότως συμβαίνειν τὰς μὲν ἐχεῖθεν ἰούσας ἐπιλανθάνεσθαι τῶν ἐχεῖ, τὰς δὲ 
ἐντεῦϑεν ἐχεῖσε τῶν ἐνταῦϑα διαμνημονεύειν. Δοχεῖ δέ μοι χαὶ τοῦτο κατὰ 
τὴν τῶν ϑεῶν συμπίπτειν πρόνοιαν᾽ τίς γὰρ τῶν ἐχεῖ μεμνημένη ψυχὴ σώματος 
ἐπιμελεῖσϑαι καὶ γενέσεως ἡἠϑέλησεν (ἄνν, πειρωμένη τοιαύτης τῆς ἐν σώματι 
ζωῆς, πόνων ἀνηνύτων οὔσης μεστῆς; ἀλλ᾽ ἢ λήϑη τοῦ ἐχεῖ βίου καὶ τῆς ἐχεῖ 
ῥᾳστώνης ἐξανίστησιν ἡμᾶς εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ὑπ᾽ ὀφθαλμοῖς χειμένων 

ἔνϑεν καὶ τέχναι πρὸς τὸν βίον ὥφϑησαν ἀναγχαῖαι, καὶ ἐπιστῆμαι πάντα τὸν 
τῇδε τόπον νοῦ χαὶ ϑεῶν ἐπλήρωσαν, ὡς καὶ τὴν γένεσιν ἄλογον λογῶσαι χαὶ 
τὸν τῶν χαχῶν τόπον χαταχοσμῆσαι τῇ ποιχιλίᾳ τῶν ἀγαϑῶν. Τάχα δ᾽ ἂν 
χαὶ Ἀμέλητα χεχληκὼς εἴη τοῦτον τὸν ποταμὸν ὡς δι᾿ ἀμέλειαν ταῖς ψυχαῖς 
ἐμποιοῦντα τὴν πολλὴν ταύτην λήϑην, (δι᾽) ἣν ἡμέλησαν ἑαυτῶν χαὶ ἐνέδυσαν 
τὸ τῆς γενέσεως σχότος. ὡς αἷ γε ϑεοπρεπέστεραι τῶν ἀφιχνουμένων ἐπιπόλαιον 
ἔχουσαι τὴν λήϑην (τὴν) διὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἐνεργειῶν ἀναμιμνήσχονται τῶν ἐχεῖ 
ῥᾳδίως ἐπέχει δὲ τὰς ἐνεργείας ἡ τε φυσιχὴ διὰ τῆς τροφῆς χίνησις καὶ ἢ 
τῆς αἰσϑήσεως ἀήϑεια τῶν προσπιπτόντων, ὡς ἐν Τιμαίῳ λέγεται [Ρ. 43]. 
χαὶ τό γε ϑαυμαστόν, ὅτι μᾶλλον ἀνάμνησίς ἐστι τῶν χαϑ᾽ ὅλου ἢ τῶν μερι- 
χῶν᾽ οἷον ὅτι πρὸ τῆς γενέσεως τοιόνδε βίον ἐζῶμεν ἐν τοῖσδε τοῖς τόποις. 
αἴτιον δὲ ὅτι ἢ μὲν τῶν χαϑ᾽ ὅλου ἀνάμνησις τῆς λογικῆς μόνης δεῖται ψυχῆς 
εὐφυῶς ἐχούσης προβολὴν ὧν ἔχει λόγων, ἢ δὲ τῶν μεριχῶν τῆς φανταστιχῆς 
(ἐν ταύτῃ γὰρ οἱ τύποι τῶν αἰσϑητῶν) ̓  αὕτη δὲ ἅτε τῷ σώματι προσεχὴς ὑπὸ 
τῆς ἐν αὐτῷ ὑγρότητος χατακλυζομένη πρὸς λήϑην εὔφορος γίνεται. 

Ἐπειδὴ δὲ χοιμηϑῆναι καὶ μέσας νύχτας γενέσϑαι μέχρι τοῦ 
εἰς τὴν γένεσιν ἄττοντας ὥσπερ ἀστέρας [ρ. 621]. 

Μετὰ τὴν ἑσπέραν χαὶ τὴν τοῦ ληϑαίου πόσιν ὕδατος ὕπνος μὲν παρα-- 

1 ἐς ΗΜ ἢ πιαϊέξηι εἰκὸς 2. Ῥφρόνησιν ΗΜ ἢ 3. περὶ] πρὸς ὕύδοπον ἃ 6 4τὸ- 

δίοἰοἰϊα ἰοσεπι Ἐμαοηιὶ ἀταϊοσὲ 7.. 85 ». 14800 »οδιἕξ Κ΄. οδε ἢ 9. ὁδεύοντα ΗΠ , οονΥ. 
οβε ἃ 10 ἐμεμαϑήχεισαν Δ, ἐμεμαϑήκασαν Η͂ »ν. ἢ 12 οὖσαν (οὔσαις Η ρ»».) ὑγείαν --- 
14 συμβαίνειν τὰς μὲν 11] οὖσαν... σημαίνει τὰς μὲν ΛΙ͂ 12. ὑγείαν ΠΥ || 13 "νόσον Η [} 
ἔνϑα Ηῖρνυ. ἃ 11 ἄν αὐάίὰάξ ᾿ 18 μεστῆς] πληστηρ. Η͂ »»υ-. | 24 "δὶ ἣν] ἣν ΠΗ ἢ 

26 τὴν σἀέατέ ἴδεπον ἢ 21 διὰ τροφῆς Π || 28 "ἀήϑεια (φ΄. Ῥγοοίμδ ἔῃ Τίηι. ». 3404 ε)} 
ἀλήϑεια Ἡ ᾿ 29 χαϑόλου (ὦ. 31) Η || 30 "ἐζῶμεν)] ἐξωμεν ΗΠ, ἕξωμεν ΠΗ͂ || 832 ἐχού- 

σαις Π »Υ. ἢ 36 ἄττοντας ἩΜΙ͂ (εἰ δἐς γα σομδίωηἐε 7) 
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λαμβάνεται τῷ μύϑῳ, σύνϑημα τῆς τῶν ἐνεργειῶν τῶν γνωστιχῶν ἀργίας καὶ 
παρέσεως (χαὶ γὰρ ὃ ζῳώδης ὕπνος ἐχλύει τὰς αἰσθήσεις, αἵ δὴ τῶν γνώ- 
σεών εἰσιν τῶν νοερὼν ἀποτελευτήσεις), μέσαι δὲ νύχτες αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς 
ἀφεγγέστατον ἐνδειχνύμεναι᾽ κατὰ γὰρ ταύτας ἐστὶν ἡμῶν πορρωτάτω ὃ ἥλιος, 
ὧν τἀγαϑῷ φαμεν ἀνάλογον ἐν τοῖς ὁρατοῖς ὑπάρχειν. πλεῖστον οὖν ἡμᾶς ἤδη 
τοῦ ἀγαϑοῦ διεστάναι φησὶν ἢ μυϑολογία, καθάπερ χαὶ τῷ χοιμηϑῆναι νοῦ 
χαὶ τῆς ἀληϑοῦς γνώσεως ἀποστῆναι πλεῖστον. καὶ ἔοιχεν καὶ ἢ ἔνϑεος ποί-- 
σις [ὦ 284.] τὸν “Ἑρμῆν ἡγεμόνα καϑόδων ψυχιχῶν ὑπολαβοῦσα χαὶ ἀνόδων 
τινῶν, οὕτω δὴ φάναι τῇ ῥάβδῳ, χρυσῆν εἰποῦσα τὴν ῥάβδον καὶ τὸν ϑεὸν 
χρυσόρραπιν, τῶν μὲν τὰ ὄμματα ϑέλγειν ὡσανεὶ χοιμίζοντα, τοὺς δὲ τῶν 
ἀνδρῶν χαὶ ὑπνώοντας ἐγείρειν᾽ ὕπνον μὲν καλοῦσα καὶ αὐτὴ τῶν ψυχῶν 
τὴν εἰς γένεσιν ὁδόν͵ ἐξέγερσιν δὲ ἀπὸ τοῦ χάρου τούτου πάρεσιν ἡμῖν ἐμ-- 
ποιήσαντος τῶν νοερῶν ζωῶν, ὡς τῶν αἰσϑητιχῶν ὁ ζῳώδης ὕπνος, τὴν ἀπὸ 
γενέσεως αὖϑις ἄνοδον ἐπὶ τὴν νόησιν κατὰ τὴν τῶν ὄντων ἀνάμνησιν. χαὶ 
ἔστι καὶ ταῦτα τῷ τῆς ἀγγελικῆς τάξεως ἡγεμόνι πρέποντα, συνάπτειν καὶ 
τὰ ἄνω τοῖς χάτω διὰ τῶν ψυχιχῶν καϑόδων, χαὶ τὰ χάτω τοῖς ἄνω διὰ τῶν 
ἀνόδων. Ταῦτα μέν, ἵνα χαὶ τὸν ὕπνον ἴδωμεν ἑπομένως τοῖς ϑεολόγοις 
ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰς τὸν προχείμενον μῦϑον εἰσηγμένον, ἀναγκαίως εἴρηται. 

Μετὰ δὲ τὸν ὕπνον χαὶ τὰς μέσας νύχτας βροντήν τινα γενέσϑαι φησὶν 
χαὶ (σεισμόν) συνθήματα καὶ ταῦτα δήπουθεν, ἀλλὰ Διίων τινῶν καὶ Ποσει-- 
δωνίων ἐνεργειῶν. ἐπεὶ γὰρ χάϑοδός ἐστιν ἄνωθεν ἀπὸ τῶν μετεώρων εἰς τὴν 
γῆν, ἀπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸν τοῦ Ποσειδῶνος τόπον, ἢ μὲν βροντὴ σύμβολον 
παρείληπται, ὡς ἄνωθεν γιγνομένη, τῆς Διίου ποιήσεως, ὃ δὲ σεισμὸς τῆς τοῦ 
Ποσειδῶνος δημιουργίας" ὡς ἂν ταῖς εἰς τὴν γένεσιν ἡμῶν χαϑόδοις συνεπ-- 

ἰσχυουσῶν ἀμφοτέρων δημιουργιῶν. εἰ δὲ καὶ πνεύματος κίνησις ἐν νέφεσιν μὲν 
τὴν βροντήν, ὑπὸ γῆς δὲ χινουμένου τὸν σεισμὸν ἀποτελεῖ, δῆλον δήπουϑεν ὅτι 
σύμβολον καὶ τοῦτο τῆς τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματός ἐστι χινήσεως ἄνω τε καὶ χάτω 
φερομένου διὰ τὴν παντοίαν τροφήν. ἢ καὶ τοῦ διττὰ γένη ψυχῶν εἶναι τὰ 
εἰς γένεσιν χωρήσοντα, τὰ μὲν οὐρανόϑεν τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπογείων τόπων, 
χαὶ ἢ μὲν βροντὴ τῶν ἄνωθεν ἡχουσῶν, ὃ δὲ σεισμὸς τῶν χάτωϑέν ἐστι σύμ-- 
βολον. 

Τέλος γοῦν ἐστι τῆς τοιᾶσδε χινήσεως τὸ εἰς τὴν γένεσιν ἄἅττειν ἐξαπίνης 
πάντας. γχαὶ προσέϑηχεν ὥσπερ ἀστέρας ἔοιχεν γὰρ τῇ χινήσει τῶν διᾳτ-- 
τόντων ἀστέρων περὶ γῆν ὄντως ἢ τοῦ ὀχήματος αὐτῶν χίνησις εἰς τὴν γένεσιν, 
ἄλλης δὲ φυχῆς εἰς ἄλλο σῶμα χαταταττομένης εἰχύτως καὶ τὰς τῶν ὀχημάτων 
φορὰς τὰς μετὰ τῶν ψυχῶν ἀστέρων διαττόντων ἀπείχασεν διαδρομαῖς. τὸ δὲ 
ἄνω πᾶσαν ἄττειν αἰτίαν ἔχει τὸ μετὰ τὴν πτῶσιν εἰς ζῳογονίαν αὐτὰς χωρεῖν, 
ὅπερ ἐστὶ χρεῖττον τοῦ πεπτωχέναι μόνον" συντελεῖν γάρ ἐστι πρὸς τὴν δημι- 

2 ἐκλύειν ἈΓΙ͂ ἢ αἱ Η ἢ 6 ἡ μυϑολογία)] ὁ μῦϑος Η͂ »γ. ἢ καὶ τῷ] χἀν τῷ ὕὕύξεπεν ἢ 
8 ἐρμῆ Η͂ ἢ 9 φαίναι Δ ἢ χρυσὴν ΠΗ ἢ [10 ὡς ἂν εἰ Η »γ. [Ϊ κομίζοντα ΠΗ͂ ἢ 11 "κχαὶ 
αὕτη ΗΔ ἢ 12 εΓ7. ΟἰψηιρίοάογιιΣ αὐ Ῥλαεά. ». 121, 3 Εϊαολλ ἢ 18 συνάπτει ἩΜΙ͂, 
ΔΟΥ͂Υ͂. ἴὐεοπον ἢ 19 βροτὴήν ΗΠ ἢ 20 σεισμόν ἑμδεγεΐ ἢ 423 τοῦ Ποσειδῶνος οπι. ὑρεἶο ρα- 
σίπαο Ἡ ἢ 120 τὴν οπι. Η ἢ 29 "γωρήσαντα ΠΛ 30 ἐστιν αὶ. ἢ 34 αὐτῶν ΤΊ 

ἡμῶν Η͂ ἢ 9 δὲ Μὴ) γε Η ᾧ καταττομένης ΜΙ || 38 συντελεῖ 47 ἢ ἐστιν Η »γ. 
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ουργίαν, ἀλλ᾽ οὐ πεπτωχέναι μόνον. ἴσως δὲ συντάττειν αὐτὸ δεῖ καὶ τῷ 
ὥσπερ ἀστέρας, ἵν᾽ ἡ τὸ ὅλον ᾿ἄττοντας εἰς τὴν γένεσιν οὕτως ὡς ἄνω τῆς 
γενέσεως ἀστέρας ἅἄττοντας ὁρῶμεν ἐν τοῖς ἄχροις τοῦ ἀέρος᾿. εἰ δὲ ἄλλην 
ἄλλῃ χαὶ ἐξαπίνης ὁρμᾶν φησιν, δῆλον δήπουθεν ὡς διασπείρονται μὲν εἰς τὴν 
πεπληϑυσμένην καὶ διῃρημένην ἐν τῇ γενέσει ζωὴν καὶ εἰς οἰκήσεις διαφερούσας 
χαὶ μερίδας τῆς γῆς, ἀϑρόως δὲ εἰσχρίνονται πᾶσαι χαὶ ἀχρόνως τὰ σώματα 
ἐμψυχοῦσιν καὶ ἀνοικίζονται ἐν αὐτοῖς ὡς τῆς ἔξω τῶν σωμάτων ζωῆς καὶ 
.« ’ ἃ , ) « ᾽ Υ͂ »- 

τῆς ἐν σώμασιν τὸν διορισμὸν ἀνεπαίσθϑητον ὑπάρχειν. τοιαύτην γὰρ ἐν Παρ-- 108 
μενίδῃ [Ρ. 1564) τοῦ ἐξαίφνης αὐτὸς ἡμῖν ἡρμήνευσεν φύσιν, ἄτοπον δή τινα 
οὖσαν ὡς ἐκεῖ λέγει, καϑ᾿ ἣν αἱ ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων εἰς τὰ ἀντικείμενα 
γίνονται μεταστάσεις. καὶ εἰσχρίσεις οὖν αἱ εἰς τὰ σώματα τῶν ψυχῶν ἐν τούτῳ " 
δὴ τῷ ἐξαπίνης ἐπιτελοῦνται, χαὶ πᾶσα μεταβολὴ εἴς τε στάσιν ἐκ χινήσεως 
χαὶ εἰς χίνησιν ἀπὸ τῆς στάσεως. 

Αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος χωλυϑῆναι πιεῖν ἕως τοῦ χαὶ τὴν φυ-- 
χὴν οὐ μιανϑησόμεϑα [ρ. 6215]. 

Τρεῖς μὲν οὗτοι καιροὶ μάλιστα τὴν διαφορὰν ἐπέδειξαν ἡμῖν τοῦ τῶν λό-- 
γῶν τούτων γενομένου πατρὸς πρὸς τὰς ἄλλας ψυχάς. εἷς μὲν ὃ παρὰ τοῖς 
δικασταῖς τῶν γὰρ ἄλλων ψυχῶν σημεῖα λαβουσῶν τῆς χρίσεως αὐτὸν μὴ 
λαβεῖν [ρ. 6144], ὡς οὕπω συμπεπληρωχότα τὸν τῇδε βίον. ἕτερος δὲ ὃ τῆς 
διαχληρώσεως᾽ αὐτὸν γὰρ τῶν ἄλλων χληρουμένων χλήρου μὴ τυχεῖν [ρ. θ17:]" 
τούτῳ γὰρ οὔπω ἦν ἀρχὴ ἄλλης περιόδου. τρίτος δὲ ὃ τῆς πόσεως τῆς ἐχ τοῦ 
Ἀμέλητος᾽ μὴ γὰρ συγχωρηϑῆναι" μόνον πιεῖν, ἵνα μὴ λήθῃ τῶν ὀφϑέντων 
σχεϑείη, δεόντος αὐτὸν ἄγγελον γίνεσθαι τοῖς τῇδε ἀνθρώποις τῶν πρὸ τῆς 
γενέσεως ϑεαμάτων. δῆλον οὖν ὅτι πάντες οἱ τοιοίδε λόγοι ψυχῶν εἰσιν μνή-- 
μην ἐχουσῶν ἱχανὴν τῆς χωριστῆς ζωῆς. ὥστ᾽ ἐν μύϑου σχήματι δῆλός ἐστιν 
ὃ Πλάτων ἀναδιδάσχων, τίνος ἔργον ψυχῆς τὰ τοιαῦτα φράζειν, καὶ ὡς ταύ- 
τῆς ἣν μὴ κατέκλυσεν τὸ πόμα τοῦ ποταμοῦ τῆς Λήϑης. 

Τὸ δ᾽ οὖν ἐφεξῆς πάντων τούτων, ὅτι πῶς μὲν ἐν τῷ σώματι γέγονεν, οὐχ 
οἶδεν ---- ἢ γὰρ ἐξαίφνης ὁδὸς οὐχ ἔδωχεν ἐπιστάσει χώραν οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ἐξαπίνης γινομένων ἐφίσταμεν, χρόνου παράτασιν τῆς ἐπιστάσεως ἀπαι- 
τούσης, ἵνα παραχολουϑήσῃ τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ μέσῳ καὶ τῷ τέλει τοῦ συμβαί-- 
νονῖος ---, ἀναβλέψας δὲ ἔξωθεν ἑαυτὸν εἶδεν ἐπὶ τῇ πυρᾷ χείμενον δωδεχα- 
ταῖον, ὡς εἴρηται ἐν προοιμίοις [Ρ. 614}}. Καὶ ὅπως οὐχ ἀπίϑανος ἣ ἱστορία, 
διὰ τῶν ἐν ἀρχῇ λελεγμένων ημῖν ὑπεμνήσαμεν᾽ προσχείσϑω δὲ ἐχεῖνο, ὅτι ἡ 
δωδεκὰς περιόδου ϑείας ἐστὶν ἀριϑμὸς εἰς τὸ πέρας τῶν ὄντων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
χαταντήσας, πέρατα καὶ μέσα τῶν ὅλων περιλαβών, ἅτε ἀπὸ τῶν ἀρχῶν μά-- 109 
λιστα προελθὼν τῶν ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς πρωτουργῶν. 

Τούτοις δὲ ἑπομένως ὁ Σωχράτης [Ρ. 621}] τὸν μῦϑον συμπερανάμενος 

1 "αὐτὸν ΗΜΘ ἢ 2. ἶνα ἡ Η͂ ἢ 4 ἐξαιπίνης Η ἡ 1 ἑρμήνευσεν ΗΜ καὶ 9 εἰς 
χρίσεις 2 ἢ 12 μεταβολὴν ΠΗ͂ 18 τῆς αὐδ886 ηιαϊδέ ἴσδεμον ἢ 11 γενομένου ΠΠ στενου- 
μένου ΜΓ ἢ 18 τῆς χρίσεως 27] τὴν «ρισ... Η ἢ 21 οὕὔπως Η ἢ 22 λήϑῃ 27) μέϑῃ Η 
28 γενέσϑαι Η»γ. ἢ 24 τοιοῖδε ΗἸ οογγ. ἢ 25 ὥστε Η ἢ 21 δὲ ΔΙ͂ ἢ 80 παραχολου- 
ϑήσης Η ἢ 32 πυρᾷ ΡῬίαέ. 6210) πλευρᾷ ΗΜ αὶ 34 διὰ τῶν ΗΠ] δι’ ἐκείνων τῶν Α͂ [} 
ὑπεμνήσαμεν) «ΓΛ, ». 61, 88 Ζᾳᾳ. ἢ 85 δυαωδεκὰς Ἡ Δ 

- 
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σεσῶσϑαί φησιν ἀλλ᾽ οὐχ ἀπολωλέναι, καὶ ἡμᾶς σώσειν ἐὰν πειϑώμεϑα αὐτῷ --- 
4 , ) ’ ὃ Ἃ Ι ᾿ ᾿ 3 . ( έ » 

πεισθέντες γὰρ οὐ μιανθϑησόμεϑα τὴν ψυχὴν [καὶ] ἀνοσιουργίαις ἐπιτρέψαντες 
ἡμᾶς αὐτούς, διαβησόμεϑα δὲ εὖ τοῦτον τὸν τῆς Λήϑης ποταμόν τὴν γένεσιν 

- . ΑΚ ΄ )  ) ν᾿ ς " , - - - 4 
πᾶσαν αὐϑις αἰνισσόμενος, ἀφ ἧς ἢ δεινη, λήϑη ταῖς ψυχαῖς τῶν τε ϑείων 

χαὶ ἑαυτῶν. νῦν γὰρ ἐν τῷ τοιῷδε ποταμῷ ζῶμεν τῆς Λήϑης, ὃν δεῖ διαβῆναι 
τὴν σύμφυτον αὐτῷ λήϑην ἀποσχευαζομένους καὶ διὰ τῆς χαϑάρσεως τῆς ἐχ 
τῶν παϑῶν ἀνανεουμένους τὴν μνήμην τῶν ὄντων. μιασμὸς γὰρ ψυχῶν ἢ ἐμ- 

" - Ψ », »),Φ ΄ Ἅ - ΄ ’ Υ͂ 
παϑὴς ζωὴ καὶ ἔνυλος, ἀφ᾽ ἧς ἐπιγινόμενον τὸ τῆς λήϑης πάϑος᾽ χάϑαρσις δὲ 

ἢ ἀποβολὴ τῶν ληϑαίων τούτων καὶ τῇ γενέσει συμφύλων παθῶν. 
Τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς προστιϑέναι τοῖς μύϑοις ἔϑος ἦν) ὅτι μῦϑος ἀπώ- 

ἵλετο, δειχνύναι βουλομένους ὡς ἄρα οἱ μῦϑοι λέγουσιν μὴ ὄντα, πλασματώδεις 
ὄντες, καὶ ἅμα τε ἐρρήϑησαν καὶ οὐχ εἰσίν. αὐτὸς δὲ πᾶν τοὐναντίον καὶ ἐν-- 
ταῦϑα καὶ ἀλλαχοῦ σώζεσϑαί τε καὶ σώζειν φησὶν τοὺς μύϑους τοὺς παρ᾽ αὐτῷ. 
μάλα γε εἰχότως" τῶν γὰρ ὄντων εἰσὶν ἐξηγηταί, καὶ ὠφέλημα τῶν ἀχουόντων 
ὑπάρχουσιν τοιοίδε ὄντες, χαὶ τοὺς πειϑομένους αὐτοῖς ἐπανάγουσιν αὐτοφυῶς 
ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, χαίπερ ἄνευ εἰχότων χαὶ ἀποδείξεων διδάσχοντες, 
ὡς ἂν ταῖς ἀδιαστρόφοις ἡμῶν προλήψεσιν περὶ τῶν πραγμάτων συνάδοντες. 

Τὰ μὲν δὴ τοῦ μύϑου τέλος ἐχέτω. σμιχρὰ δὲ προσϑεὶς τούτοις σπέρματα 
ν'' , [4 Ἁ ΄ “-"Ὗ 9 ζ -»Ὦ 

πρὸς τὴν δόξαν τὴν [[λάτωνος τείνοντα περὲ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ εἱμαρμένης χαὶ 
προνοίας περιγράψω χαὶ αὐτὸν τὸν λόγον. Ὅ τι μὲν οὖν ἐστι τοῦτο δὴ τὸ ἐφ᾽ 
ἡμῖν, δειχνύναι χατὰ Πλάτωνα περιττόν, «πανταχοῦ τὰς αἱρέσεις τῶν ψυχῶν 
αἰτίας λέγοντος αὐταῖς εἶναι τῶν τε ἀγαϑὼν πάντων χαὶ τῶν χαχῶν, καὶ τὴν 
ἀρετὴν ἀδέσποτον χαλοῦντος. πλὴν ὅτι κατ᾽ αὐτὸν οὐχ ἔστι τὸ ἑχούσιον χαὶ 

Ἁ ) ᾿ς » 9 ἢ 3 Ἁ Ἁ “ ᾽’ ᾿ με 3 “-- "4 

τὸ ἐφ᾿ ἡμῖν ταῦτον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἑκούσιον ἐν μόνοις ἐστὶν τοῖς ἀγαϑοῖς, εἴπερ 
2 ὔ 2 ΄ ζ - κῳ 3 ς. » ἢ 3 Ἁ -« ς 

ἀχούσιος καὶ ἀβούλητος ὁ τῶν χαχῶν βίος᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἡμετέ-- 
ρῶν αἱρέσεων καὶ τὰ ἁμαρτήματα. χαὶ γὰρ ταῦτα αἱρούμεϑα χαὶ ἑλόμενοι 
πράττομεν, ἀλλὰ δι᾽ ἄγνοιαν. εἰ οὖν τὰ ἁμαρτήματα ἀχούσια μέν, ἐν ταῖς 

ς ς -. - ἤ Ἁ ΄ Ἁ 7 

αἱρέσεσιν δὲ ἡμῶν ἐστι καὶ ταῦτα, πάντα μὲν τὰ ἑχούσια καὶ αἱρετὰ δήπουϑέν 
ἐστιν, οὐ πάντα δὲ τὰ αἱρετὰ ἑχούσια. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀχούσια εἶναι ὅσα 
ἁμαρτάνομεν ἐν τῷ ἐνάτῳ δέδειχται τῶν Νόμων [ρΡ. 860 54α.]" τὸ δὲ χαὶ τὰ 
ἁμαρτήματα ἀπὸ τῶν αἱρέσεων εἶναι τῶν ἡμετέρων καὶ ἐν τοῖς τοῦδε τοῦ μύ-- 
ϑου ῥήμασιν ἐχηρύττετο σαφῶς" αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος [ρ. 6177]. 
τῶν γὰρ καχῶν δήπου ϑεὸς ἀναίτιος, οὐχὲ τῶν ἀγαϑῶν. πάντων γὰρ αἰτιᾶσϑαι 
χρῆναι τῶν ἀγαϑῶν τὸν ϑεὸν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Πολιτείας [ρ. 3795] ἠκού-- 
σαμεν. ταῦτα μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, ὑπομιμνήσχειν διὰ πλείονων περίεργον. 

Ὅτι δὲ τὴν εἱμαρμένην αἰτίαν εἶναί φησιν αὐτὸς τῶν τοῦ χόσμου περι- 

Ὁ σημειωτέον τὸ παντὶ μύϑῳ ἐπιλεγόμενον. 

1 πειϑώμεϑα Ζ]αΐ.) πεισόμεϑα ΗΠ ἢ 2 χαὶ δεοϊμαὲ || 3 εὖ Τ οἰ Ῥίαϊ.) ἐς Η [} 
4 ἣ δεινὴ λήϑη ὕὕοηογ) ἡ δίνη πλήϑει ΗΠ (ς΄. 122, 18. 123, 24 9 ληϑείων 27 ἢ 

ἰεσ. συμφύτων ἢ 10 ςἡ Ῥαί. Τλεαεοί. ». 1044, Ῥλέϊοῦ. ». 146. .} 11 δειχνῦναι ἵΙ͂ ἢ} 

13 Οὗ. Τόσα. 1». θ450 || σῴζεσϑαί τε 7 ἢ 14 "ὠφέλιμοι ΗΜ || 15 τοιοῖδε ΤΙ ἢ 10 ἄνευ 
τε εἰχότων χαὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων Ῥίαί. Τίνι. ». 406 (ο7. διργα ». 118, 2) ἃ ἀποδείξεως 
ΗΜ ἢ 11 ἀν Η ἢ 19 εῳ. (7. Ῥονρλυγίιιδ περὶ τοῦ ἐφ ἡμῖν αρ. δίοδαοιηι οοὶ. Π, 8, 39 --- 
42 ». 168 4ῳᾳ. Ἡαοΐδηι. ἃ 10 χαὶ αὐτὸς ὕδοηοῦ ἃ 122 τῶν τε ὕὕομεγ) τῶν τότε ΗΜ ἢ 
28 τὰ οπι. Ἠ »γ. 

20 

28 

35 



-- --- 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

σι 

0 

ωι 

φΦ 

σι 

9 

οι 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ ΠΛΆΤΩΝΟΣ 127 

ὅδων, καὶ οὔτε τὴν περίοδον οὔτε τὴν τάξιν τὴν ἐν αὐταῖς καὶ τὸν εἱρμόν, ὥς 
τισιν ἔδοξεν, δηλοῖ τὰ ἐν τῷ Πολιτιχῷ [ρΡ. 2725] ῥηϑέντα περὶ αὐτῆς τὸν 
δὲ δὴ χύσμον ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη χαὶ σύμφυτος ἐπιϑυμία, τὴν 
ἐναντίαν τῇ προτέρᾳ περιάγουσα χυχλήσει. δῆλον γὰρ ὅτι χινεῖν μὲν ἐν τού-- 
τοῖς οἴεται τὴν εἱμαρμένην, χινεῖσϑαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν χόσμον σύμπαντα κατὰ 
πάσας τὰς ἐν αὐτῷ χινήσεις. διὸ ἀρχόμενον μὲν ἀχριβέστερον ἀποτελεῖν, τε-- 
λευτῶντα δὲ ἀμβλύτερον {ἡ}. Ρ. 273}} ἥττων γὰρ ἢ τάξις ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
τοῦ χόσμου, πλείων δὲ ἐν τοῖς πρωτίστοις. τοιαύτην δὲ τὴν εἱμαρμένην οὖσαν, 
χινητιχὴν λέγω τῶν χοσμιχῶν περιόδων αἰτίαν, ὅτι ϑεὸν οὐχ οἴεται εἶναι, λά- 
βοις ἄν ἐναργῶς ἐκ τοὺ αὐτοῦ διαλόγου. φησὶ γὰρ [ρ. 2699] δύο χινήσεις 
ἐναντίας δύο ϑεοὺς ἐναντία φρονοῦντας μὴ χινεῖν᾽ τὴν δὲ ἀναχύχλησιν ἐναν-- 
τίαν εἶναι τῇ προτέρᾳ χυχλήσει τῇ ϑεοῦ᾽ δῆλον ἄρα ὅτι τὴν τοιαύτην (αἰτίαν) 
χινητικὴν οὐχ ἂν φαίη ϑεὸν εἶναι, ϑεὸν ἄρχειν ἐχείνης τῆς χυχλήσεως προειπών 
[Ρ. 2714]. ἐπεὶ χαὶ πάντων ϑεῶν ἀφέντων τὰ μέρη τοῦ χόσμου τῆς ἑαυτῶν 
ἐπιμελείας οὕτως ἐπήγαγεν, ὅτι τὸν χόσμον ἐχείνων ἀφέντων, αὐτὸν ἀνέστρεφεν 
εἱμαρμένη λοιπόν [ρ. 2725] οὐχ ἄρα ϑεός ἐστιν, εἴπερ τὴν ἐναντίαν χινεῖ χί- 
νησιν τῇ προτέρᾳ χυχλήσει τοῦ παντός, ἣν ἐχίνει ϑεός (ϑεὸν δὲ ἐναντίαν ϑεῷ 
χίνησιν ἀμήχανον χινεῖν), καὶ εἰ μετὰ τὴν ἀπόλειψιν πάντων ϑεῶν, οὕτω χινεῖ 
τὸν χύσμον ὡς ἂν αὐτὴ μὴ οὖσα θεός. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἡ ϑεία ψυχὴ τοῦ παντός 
ἐστιν, μάϑοιμεν ἂν ἐννοήσαντες, ὅπως ταύτην χαὶ ἐν Τιμαίῳ ϑεὸν οἷδεν (εἴπερ 
ἔχαστον χόσμον εὐδαίμονα δι᾿ αὐτὴν ϑεὸν [Ρ. 84}]) καὶ ϑείαν ἀρχὴν ἄρξασϑαί 
φησιν ἀπαύστου βίου χαὶ ἔμφρονος [ρΡ. 365], καὶ ἐν Νόμοις [Χ μ᾿. 897}} νοῦν 
ϑεῖον προσλαβοῦσαν εἶναι βούλεται ϑεόν, ὅπου καὶ πάσας τὰς ψυχὰς ἄστρων 
ὡρῶν στοιχείων. εἰ οὖν ἢ μὲν εἱμαρμένη κατ᾽ αὐτὸν οὐ ϑεός, ἢ δὲ φυχὴ τοῦ 
χόσμου ϑεός, οὐχ ἂν εἴη εἱμαρμένη ἣ τοῦ κόσμου ψυχή, οὔϑ᾽ ἡ ἐν Τιμαίῳ οὔϑ᾽ 
ἢ ἐν Νόμοις. Ὅτι δὲ ὅπερ ὑπόλοιπον ἀληϑές, καὶ ὡς ἢ φύσις ἐστὶν τοῦ παντός, 
ἐχ τούτων συνάγειν δυνατόν. εἰ γὰρ μήτε ἢ φυχή ἐστιν ἢ προσλαβοῦσα νοῦν 
μήτε τὸ σωματοειδές (τοῦτο μὲν γὰρ κινεῖ, ϑεὸς δὲ οὐχ ἔστιν ὥσπερ ἐχείνη), 
λείπεται μέσην αὐτὴν οὖσαν ἀμφοτέρων, τῆς μὲν ὡς ϑεοῦ μὴ ϑεὸν χείρονα, 
τοῦ δὲ ὡς χινουμένου χινοῦσαν χρείσσονα, τὴν φύσιν εἶναι τοῦ παντός. χαὶ 
γὰρ ἐν Τιμαίῳ [Ρ. 415] ταῖς ψυχαῖς τοὺς εἱμαρμένους νόμους εἰπεῖν ἐϑέλων 

πρότερον τὴν φύσιν δείχνυσιν τοῦ παντός (οὕτω γοῦν φησίν: χαὶ ἐμβιβάσας 
ὡς εἰς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξεν νόμους τε τοὺς εἷμαρ- 
μένους εἶπεν αὐταῖς), χαὶ ἐν Νόμοις [Χ ν. 892}} πρὸς τοὺς σωματικαῖς 
ἀρχαῖς χρωμένους ἀγωνίζεσϑαι μέλλων (οὐ) καλῶς φήσιν αὐτοὺς τὰ φύσει φύσιν 
ἀποκαλεῖν, ὡς ἄλλης δηλαδὴ παρὰ τὰ φύσει τῆς φύσεως οὔσης. εἰ οὖν τὰ 
σώματα πάντα φύσει, δῆλον ὡς φύσις ἄλλη τις παρὰ τὰ σώματα καὶ αἰτία 
τῶν φύσει χαὶ χατ᾽ αὐτόν. δέδειχται τοίνυν ὅτι φύσις ἐστὶν τοῦ παντὸς ἢ 
εἱμαρμένη χαὶ κατὰ τὰς Πλάτωνος ἀρχάς. 

1 τὴν περίοδον διδρεοίαί ἴ͵βεηον ᾿ἱ 2. τιτιν] 80. δέοϊοίβ; οὗ. ιοἷβ Ἰοχοσν. ». 8245 1} 
9 χόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε χαὶ ξύμφυτος ἐπιϑυμία ας. ἃ 12 “ϑεοῦ) ϑεᾷ ΗΠ, 
ϑεῷ ΑἹ ἢ 12 αἰτίαν αὐαταϊέ ἴὕϑεηεν (οὗ. υ. 9) ἢ 19 "προσειπών ΗΜ ἢ 11 ϑ'ϑεῷ) ϑεῶν 
ἩἨΜ καὶ 21 εΓ. Τγοοῖμα ἐπ ΤΡη. ». 1140 23 οἷ. σ᾽. Χ ». 8990; εὐ. ρ». 889 84. 
δρῶν ἩΪΙ͂ ἢ εἰ μὲν οὖν ΠΗ »ν». ᾿ὶ 32 ἐμβιβάσας ἢίαξ.) ἐμβιβάσαι ΠΩ͂ ἃ 43. χρομένους 
Η ἢ 80 οὐ ἑηδογιὶ (οὐχ ὀρθῶς Ῥίαί.) 38. παρὰ φύσει ΤΙ ἡ οηι. 
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128 ᾿ ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

Ὅτι δὲ ταῦτα συντέταχται ἀλλήλοις, τό τε ἐφ᾽ ἡμῖν λέγω καὶ εἱμαρμένη, 
χαὶ συνεμφαίνεται παρὰ τῆς προνοίας, λάβοις ἂν ἐκ τῶν ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν 
Νόμων ῥηθέντων [ρΡ. 904]. λέγει γάρ, ὅτι μὲν οὐ βιάζεται τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἢ εἱμαρμένη ἢ πρόνοια, ταυτί (γράψω δὲ συντεμὼν τὰς ῥήσεις) ἐπειδὴ 

112 χατεῖδεν ἡμῶν τὰς πράξεις ὃ βασιλεὺς ἐμψύχους οὔσας, καὶ πολ- 
λὴν μὲν ἀρετὴν ἐν αὐταῖς οὖσαν, πολλὴν δὲ χαχίαν --- ὅπερ ἦν τοῦ 
ἐφ᾽ ἡμῖν ἴδιον --- ἐμηχανήσατο ποῦ χείμενον ἕκαστον τῶν μερῶν 
ἀρετὴν μὲν νιχῶσαν ἡττωμένην δὲ καχίαν ἐν τῷ παντὶ παρέχοι 
--- τοῦτο δὲ ἦν προνοίας ἴδιον, πᾶσιν χρῇσϑαι κατὰ τὸ δυνατὸν εἰς τὸ ἀγα-- 
ϑόν ---᾿ μεμηχάνηται δὴ πρὸς τοῦτο, ποῖον γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν 
ἕδραν δεῖ μεταλαμβάνειν᾽ τῆς δὲ γενέσεως τοῦ ποιοῦ τινος ἀφῆχεν 

[ἐν] ταῖς βουλήσεσιν ἑκάστων ἡμῶν τὰς αἰτίας. ὅπῃ γὰρ ἂν ἐπι- 
ϑυμῇ καὶ ὁποῖός τις ὧν τὴν ψυχήν, ταύτῃ σχεδὸν ἑκάστοτε χαὶ 
τοιοῦτος γίνεται ἅπας ἡμῶν. δι᾽ ὧν τὸ αὐτεξούσιον μάλιστα σώζει τῆς 
ψυχῆς χαὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ γὰρ ποιὸν τῆς ζωῆς τῆς ἡμετέρας ἠρτῆσϑαι βου- 
λήσεως᾽ τὴν προαιρετιχὴν δύναμιν ἀποχαλέσας ἐν τούτοις βούλησιν. τοιοῦτο 
δὲ ὃν πῶς συντάττεται πρὸς τὴν εἱμαρμένην, ἐπάχουσον. μεταβάλλει μὲν 
τοίνυν πάνϑ᾽ ὅσα μέτοχα ψυχῆς, ἐν ἑαυτοῖς χεχτημένα τὴν τῆς 
μεταβολῆς αἰτίαν --- χαὶ τοῦτο πάλιν διὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἰπών ---- μεταβάλλον 
δέ, φησίν, φέρεται χατὰ τὴν τῆς εἱμαρμένης τάξιν καὶ νόμον᾽ καὶ 
πῶς φέρεται, καὶ ὅτι ταττόμενον εἰς τὴν ὀφειλομένην αὐτῷ χώραν' σμιχρό- 
τερα μὲν τῶν ἡϑῶν μεταβάλλοντα ἐλάττονα κατὰ τὸ τῆς χώρας ἐπί- 
πεδον, πλείω δὲ μεταπεσόντα εἰς βάϑος τά τε χάτω λεγόμενα, 
ὅσα Ἅιδην χαὶ τὰ τούτων ἐχόμενα ἐπονομάζοντες σφόδρα φοβοῦν- 
ται. τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον οὐχ ἐχβαίνομεν τῆς εἱμαρμένης, ἀλλὰ χατὰ 
τοὺς ἐν αὐτῇ νόμους φερόμεϑα, μεταβάλλοντες χατὰ τὰς ζωάς, χύριοι τῆς 
μεταβολῆς ὄντες, εἰς ἄλλον καὶ ἄλλον τόπον ἁγιώτερον ἢ τιμωρητιχώτερον ἢ 
χαὶ μέσον ἀμφοτέρων. εἴρηται δὲ χαὶ τὸ πάντα συντάττον, χαὶ ὅτι πρόνοια 
χαὶ ὃ τοῦδε τοῦ παντὸς βασιλεύς εἰς ὃν καὶ ἡμεῖς ἀναδραμόντες ἐνταῦϑα 
περιγράψομεν τὸν περὶ τοῦ μύϑου σύμπαντα λόγον. 

ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΛΥΚΙΟΥ͂ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ͂ ΔΙΑΔΟΧΟΥ͂ ᾿ 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΕΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΥ͂ΘΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 

4 ἢ εἱμαρμένῃ ἣ προνοίᾳ Η ἢ ὅ κατίδεν ΖΜΟ ἢ 10 ποῖαν ΠΪ ἢ 11 τοῦ ποίου 
τινὸς (τινος 5 ΠΗ, τὸ ποίου τινὸς ἢαέ. ἢ 12 ἐν οι. Ῥίαέ. ἢ ὅπη ἈΙ͂ ἢ 13 ἑχάστοτε 

ῬΙαΐ.) ἕχαστος ΗΜ ᾿ἱ 15 4. Οὗ. Ῥονρλῳυνίμξ ἰ. ο. ». 160, ὃ Ἡξαολδηι. ἢ 18 πάνθ᾽ ὅσα 
ΡΙαί.) πάϑος ΗΜ ἢ 19 μεταβάλλοντα Ῥίαί. ἢ 21 αὐτῶν ΔΗ͂ ἢ σμικρότερα μὲν) σμικρό- 
τανεν Η ἢ 21 τιμωρητιχότερον Η ργ. 
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ἘΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΥΠ᾿ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ 

ΕΝ ΔΕΥΤΕΡΩΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ 

ΠΡῸΣ ΤῊΝ ΠΛΑΤΩ͂ΝῸΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΑΝΤΕΙΡΗΜΕΝΩΝ, 

Τῆς Πλάτωνος πολιτείας ὁ δαιμόνιος Αριστοτέλης ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 
Π λ - »7 Ι [χά Ὑ ϑ ᾿ »ο.Φ 3." ᾽ ᾽ 

ὅ ΟΛιτιχῶὼν ἐξέτασιν ποιούμξνος, ὠσπερ ειωσεν προ ΤΩΥ αὐτὸν ἀρξβσχοντων βασα- 

1 “πα Ὁ 

18 

20 

28 

Ἁ - ᾿ -« - νίζειν τὰ τῶν παλαιοτέρων, πρῶτον ἐχεῖνο παρείληφεν ἀξίωμα χάλλιστον περὲ 
4 ΨΜ “« 

πάσης πολιτείας ἐχ διαιρέσεως, ὡς ἄρα ἀναγχαῖον ἢ πάντων εἶναι χοινωνίαν 
τοῖς μιᾶς πολιτείας μετειληχόσιν, ἢ μηδενός, ἢ τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὐ χοινωνεῖν 
᾽ ’ - - ἀλλήλοις. χαὶ τὸ μὲν μηδενὸς εἶναι κοινωνίαν τοῖς τὴν αὐτὴν οἰχοῦσιν ἀδύ-- 
νατον εἶναι πᾶσα γὰρ πόλις χοινωνούντων ἐστὶν ἀλλήλοις ἀνθρώπων χαὶ συμ- 
βαλλόντων " τὸ δὲ πάντων ὁμοίως ἀμήχανον τοῖς γοῦν σώμασιν ἰδίοις ἀνάγχη 

“« - “ - ΕΥ̓͂ 

χρῆσϑαι χαὶ ταῖς αἰσϑήσεσιν διαφερούσαις καὶ τοῖς φυσιχοῖς ἔργοις ἅπασιν" 
Ψ “ἷ. “-Ἄ --ῳὖὉ 

ὧν ὑφαιρεθϑέντων λείπεται τῶν μὲν εἶναι χοινωνίαν ἐν ταῖς πόλεσι τῶν δὲ μὴ 
-.νὝ δ ἤ «- ἢ Ύ λῚ 2 “ 39 δ΄, 4 λ, 

εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. τοῦτο μὲν οὐν τὸ ἀξίωμα προῦλαβεν αὐτός " εἴρηται δὲ 
ς μὴ χαὶ ὑπὸ Πλάτωνος, ὅτι πάντων μὲν εἶναι χοινωνίαν οὐχ ἐνδέχεται, τὸ δὲ ὡς 

πλείστων εἶναι τὴν χοινωνίαν αἱρετὸν ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν. καὶ δεδή- 
λωχεν τὸ μὲν πρότερον ἐν οἷς διορίζεται χαὶ προστάττει χρῆναι ἕχαστον ἕν τι 

αᾳ 323. « -« ἐπιτηδεύειν πρὸς Ὁ πέφυχεν χαὶ μὴ ὑφαρπάζειν τινὰ τὸ μηδὲν αὐτῷ προσῆκον 
᾽ , ἔν ᾿ 3 ’ 

ἐπιτήδευμα χαὶ ἔργον᾽ εἰ γὰρ τοῦτο ἀληϑές, οὐ πᾶντες πάντων χοινωνησουσιν 
ἐπιτηδευμάτων, ἀλλ᾽ οἱ δμοφυεῖς τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύσουσιν μόνον ᾿ τὸ δὲ δεύ-- 

«ν σ 

τερον ἐν οἷς φησιν χρῆναι συντετάχϑαι πρὸς ἑαυτὴν οὕτω τὴν πόλιν ὡς ἑνὸς 
ὔἍ . - , 2 ἤ Υ Υ̓́ ν μέρη σώματος χαὶ γὰρ ταῦτα διαφέρει μὲν ἀλλήλων χαὶ ἄλλο ἄλλου ἔργον, 

ὡς τοῦ μὲν ὁρᾶν τοῦ δὲ ἀχούειν τοῦ δὲ χινεῖν τοῦ δὲ τρέφειν, πάντα δὲ ἀλλή- 
- « 3 7’ ’ [4 

λοις συμπαϑεῖ χαὶ μίαν ζωὴν ζῇ καὶ εἰς μίαν ἀνήρτηται ψυχήν; χαὶ διδόντα 
’ - ᾽ Α -- Ἁ Ἃ Ἁ 

ἔχαστον εἰς πάντα τὸ οἰχεῖον ἔργον λαμβάνει παρὰ τῶν ἄλλων τὸ πρὸς τὴν 
ς - ’ ἢ Ὶ --Ὠ Α 3 - Ἃ ἐε Υ̓ ) Ρ »}} -« [ς 

αὐτοῦ χρείαν, χαὶ διά τοῦτο ὄνος ἀλγοῦντος ἡ υγιαζομένου λέγεται ἀλγεῖν ὁ 
Υ Ἃ ς μ , Ν - 2 Ἁ Ἃ , - σ 
ἄνθρωπος ἢ ὑγιάζεσϑαι, διότι χαὶ τὸ τοῦ μέρους ἀγαϑὸν ἢ καχὸν τοῦ ὁλου 
ἐστὶν ἀγαϑὸν ἢ χαχόν. 

1 Τωβ σαριἐτδ πιαΐογεηι ραγίδηι (--- ». 132, 19 βούλεται λέγειν ὁ Σωκχράτης) εὐϊάεί 
Α. Μιαΐιδ ἐμ ϑονγίρίογινη Ὀδέογμηι πουαα οοἰϊδοίξτοηἶδ υοἷ. 11 ». 01)---Ο]ὃ ἢ ὅ αὐτὸν ΤΠ] 
αὐτῷ ΜΙ  θδ6ῃ. Ανἱδί. οὶ. 11 1 5». 12600 38 δῳ. ἰ 8 τοῖς Π τῆς Η ἢ 12 ταῖς] 
τοῖς ΗΜ ῃ 13 ὑπερεϑέντων ({έξ. ρε ἰπεοία διδαμοία ποίαέ ΗΠ ἩἨΜΙ͂ ἢ πόλεσιν Δ Ι᾿ 

16 πλείστην ΠΙΛΙ͂, οοΥν. ἴδομεν ἢ 11. ς΄. Ἀεὶ». 11 ν». 369 φᾳῳφ. ἸΥ͂ ». 4294 ἢ 21 φ΄. 
Ἐεΐ». Υ ». 4621 4ρ40 || 28 "τὸ μὲν --- τὸ δὲ --- τὸ δὲ --- τὸ δὲ ΠΜ ἢ 24 συμπαϑεῖν 

Ἡρν. ἢ ἐς ἩΚΙ͂ ἃ 26 αὐτοῦ ΒΜ 

ΑνΝεύροτα ὑυάκῖὰλ. 11. 9 
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Δεύτερον δὲ μετὰ τοῦτο τὸ ἀξίωμα λοιπὸν εἰς τὴν ἐξέτασιν καϑεὶς ἀπορεῖ, 
- “- ΄ « Υ͂ δ 

πῶς τοῦτο δυνατὸν τὸ μίαν εἶναι τὴν πόλιν͵, ὡς τοῦτο ἄριστον ὄν. λαμβάνειν 
- - ΧΨ 

μὲν γὰρ ταύτην τὸν Σωχράτη τὴν ὑπόϑεσιν᾽ εἶναι δὲ τοῦτο παντελῶς ἄτοπον. 
’ Ὶ ’ Ἁ [4 - 3 -«Ξ 9᾽᾿ 2." Α ., 

μίαν γὰρ γιγνομένην τὴν πόλιν ἐπὶ μᾶλλον ἀπολλύναι χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι 
᾽ «ο Ἁ ’ ᾽ ΄ Ύ - -- 

πόλιν" μᾶλλον γὰρ μίαν οἰκίαν πόλεως φαμεν εἶναι, χαὶ ἕνα μᾶλλον τῆς οἱ- 
κ μ - {ς 

χίας ἕχαστον᾽ εἰ οὖν χαὶ δυνατὸν ἣν ἐπιτείνειν τὴν ἕνωσιν τῆς πόλεως, ὡς 
“ Ύ “- 

ἔοιχεν, οὐχ ἦν ὀρϑόν' ἀνῃρεῖτο γὰρ ἢ πόλις, καὶ τὸ λεχϑὲν ὡς μέγιστον ἀγα- 
«λ - ’ λε [« ᾽ Α ͵ δ » « 

ὕον ἐν ταῖς πολιτείαις, τὸ ἕν οτι μάλιστα γίνεσθαι τὴν πόλιν, φϑαρτιχον αὐτῆς 
- ΩΡ - ’ Ύ - 

ὑπῆρχεν ὁλως τῆς πόλεως. εἰ οὖν τὸ ἑνίζειν τὴν πόλιν ἀναιρετιχόν ἐστι τῆς 
’ 3 ἢ ς ’ 3 Ἁ 4 3 - ’ ᾽ν 3 

πόλεως, τὸ δὲ ἑκάστου ἀγαϑὸν οὐ ἐστιν ἀγαθὸν σωστιχόν ἐστιν καὶ οὐχ ἀναι- 
7 Π Υ͂ Ἅ Ἃ ( Ἃ ᾽ Ἁ - ΄ 3 , 

ρετιχόν, λείπεται ἄλλο τι Ἢ τὸ ἑνίζειν τὴν πόλιν μὴ εἶναι τῆς πόλεως ἀγαϑον, 
ς δ γ»" 3 ΄ - Ἀ ᾿ “ Ἁ Ἁ 

ὡς ἕνα ἀνϑρωπον αὐτὴν ἀντὶ πόλεως ποιοῦν; Πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἐπιβολὴν 
«« ᾽ -’χ. α΄ , [4 Ν 9 Ψ -- Ψ Ὧν ς ᾽ ΝΥ 

τοῦ λόγου δεῖ λέγειν, οτι τὸ ἕν οὐχ ἔστι τοιοῦτον οἷον αὐτὸς ὑπέλαβεν τὸ ἄτο- 
νι -Άψ, - Ὁ ’ ν , α ᾿ ΄ Ω͂ 

μὸν χαὶ τὸ τῷ αριϑμῷ, εἰς ὁ χατηγαγεν τὴν πόλιν, ὁ δὴ λόγον ὕλης ἐπέχει 
Ἁ Α ὔ 4 ἦ 3 - «-- 3 7 ζ ’ 2 ᾿ Ἁ 

πρὸς τὴν συμπαᾶάσαν πόλιν (ἐχ γὰρ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἢ πόλις), ἄλλα τὸ 
- - - ᾳ Ω͂ - - 

χρεῖττον τῶν μερῶν χαὲ Ὁ συναγωγόν ἐστιν οὕτως τῶν πολλῶν, ὡς υπερέχειν 
» «ὦ η Ϊἦ᾽ Ἁ 4 3 93 ) ’ μ“ [4 

αὐτῶν καὶ εἶναι τελιχὸν αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐ συναίτιόν τι χαὶ ὑλιχόν. ἐπεὶ χαὶ 
- - - Υ - « - τοῦ σώματος ἡμῶν ἐχ πολλῶν ὄντος ἕχαστον τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν ἕν τί ἐστιν, 

5241λλ ἐ σ -.- - , . ᾿ ι , Δ -. » ἌΡ 
ἀλλ᾽ ὡς ὑλὴ τοῦ ὁλοὺυ τοῦτο τὸ ἕν᾽ τὸ δὲ μάλιστα ἕν τοῦτο ἐστιν τὸ συνέχον 
᾿Ὶ “« ν ΄ ᾽ν Ἁ ν Ι ἦ 5.ϑ α Ἁ -Ὸ- ἤ 

τὸ σῶμα, εἴτε λόγος εἷς φυσιχὸς εἴτα χαὶ ψυχὴ τις, δι΄ Ἣν ἕν τὸ σῶμα ἐστιν, 
-- “ Υ̓́ Ἁ Ύ , Ἂ ΛΝ ἐ Ἂ Ἃ - ΄ ᾿ 

χαὶ ταῦτα ἐχ πολλῶν ον. διττὸν οὖν τὸ ἕν, Ἢ τὸ ὑλιχὸν Ἢ τὸ τελιχον. χαὶ 
4 , ’ Ἁ , 3 ζ Α 2). " α ὔ - 

ἐπεὶ ἑνίζειν ϑέλει τὴν πολιν, οὐχ ὡς εἰς ὑλιχὸν αὐτὴν ἕν χατάγων μηχανᾶται 
Ἁ 2 2 Ἁ , 2." ,Ὶ » [4 2 α ᾽ 3 - - 

τὴν ἕνωσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τελιχὸν χαὶ αὐτὸ τὸ ἀγαϑόν, δι᾿ ὁ καὶ ἀφ᾽ οὐ πᾶσιν 
ς-ςκᾳ σ ἢ ᾿ ’ « -. Ἁ 2 ΧΥ ς Ὑ 

ἢ ἕνωσις. οϑεν χαὶ ὁ Σωχράτης τοῦτο ζητῶν τὸ ἕν, οὐ τὸ ἄτομον, ὡς εἴπομεν, 
ἀλλὰ τὸ συνέχον τὴν πόλιν, μηχανᾶται τὴν χοινωνίαν τὴν ἐν τοῖς πλείστοις 

“ 

ὡς ὁμονοίας αἰτίαν καὶ ἀστασίαστον αὐτὴν φυλάττουσαν. ὅταν οὖν λέγῃ τὸ ἕν 
- Ἁ ’ Ἃ -ὠ} ’ 3 Ἃ ἤ ὧ΄ [4 Ἁ 

ἀναιρεῖν τὴν πολιν, τὸ δὲ ἑχάστου ἀγαθὸν σώζειν ἕχαστον, αἰτιασόμεϑα τὴν 
ἑτέραν πρότασιν τὸ ἕν ἐχεῖνο λαμβάνουσαν οὐχὶ τὸ συναγωγὸν τοῦ πλήϑους καὶ 

- Υ̓ “«- - 
συνεχτιχόν, ἀλλὰ τὸ ὑλιχόν" τοῦτο γὰρ ἀναιρετιχὸν Ὄντως τοῦ πλήϑους χαὶ τῆς 
ζ4 Κ Ἃ 2 2 3 σ - ἢ " ’ ν  σ 
ὁλότητος, μέρος ὧν αλλ οὐχ ολον, ἐχεῖνο ὃς σωζει μειζόνως τὸ ὁλον, συμ- 

Ἃ 

παϑείας ὃν αἴτιον χαὶ ὁμονοίας. 
7 Ἃ 2 [ ’ 2 ’ - ’ Ἀ Π 393.ϑ " 

Τρίτον τοίνυν τὴν αὐτάρχειαν, φησίν, ἀφανίζει τῆς πόλεως τὸ λίαν αὐτὴν 
2 - Ύ ᾿ 

ἑνίζειν" αὐταρχέστερον γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς οἰχία, χαὶ πόλις οἰχίας εἰ οὖν τὸ Ἧττον 
Δ 2 » ( ’ ᾿] } Ύ Ἁ 2 ΄ Ἁ «ο ᾳ Ψ . 

ἕν αὐταρχέστερον, ὡς πόλις οἰχίας χαὶ οἶχος ἑνὸς ἀνδρός, τὸ μᾶλλον ἕν ττὸν 
Υ “ ᾿ ᾿ ς . ᾿ " 

ἐστιν αὐταρχες. Πάλιν δὴ καὶ οὗτος ὁ λόγος λανϑάνει παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν 
- ν “- σ 

τοῦ ἑνὸς τὸν ἔλεγχον ποιῶν, ὥσπερ χαὶ ὃ πρότερος. πόλις γὰρ οἰχίας χαὶ 
, - . Υ͂ 

ἑνὸς ἀνδρὸς οἰχία χαὶ αὐταρχέστερον χαὶ μᾶλλον ἕν, καὶ ἧττον αὔταρχξς χαὶ 

1 τὸ ον». Η ρυ. ἢ 32 οἷ. Αγιδϑίοί. ροῖ. ΠΠ| 2. ». 1261512 29. || 3 Σωχράτη] οί». ἸΥ͂ 
»γ. 4225, 4284. Ὑ ᾿. 4620 ὁᾳ. || 4 ἀπολλῦναι ἩΜ |] τὸ οπι. Δ [] 11 ἀγαϑὸν --- 12 πό- 

λεως οι. ΘὨἝ [ 194. ἄτομον χαὶ ἕν ἀριϑμῷ «4γἰδίοί. σαΐεσ. ὅ ». 30 12. οἱἵἥ. 2». 100 
14 τὸ οηι. ΡΠ 1 10 ὃ ΗῚ τὸ Μ΄ "ὑπερέχον ΗΑ ἢ 19 "ὅλην ΠΗ͂ ἃ 22 ὑλικὸν 

Η οΟΥ̓́ὕ.} τελιχὸν ΗἩ »γ. ΓΙ αὐτὴν ΗῚ αὐτῇ Μ'ὶἃ9 238 διὸ ΗΜ || 24 τὸ ἕν -- 
25 ἀλλὰ οκ. ΜΙ ἃ 26 ὅτ᾽ ἂν ΗΜ ᾿ὶ λέγῃ] «“Ἱγέδίοἱ. μοὶ. 11 2 ». 126010 8 || 21 ἀναιρεῖ 

Ἢ ἢ 32 φησῶ) «Ἱνεδίοῖ. μοῖ. 11 2 ». 126010 10 44ῳ. 1 98 λαμβάνει ΠΗ͂ 
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᾽ ΄ ἢ ᾿ Ἁ ν Ω 64 ΨΝ Ω͂ Ψ 7 ᾿ 

Ἧπτον ἕν. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἄτομον λαμβανοις χαὶ ὁ εἰπομεν ὕλης ἔχειν τάξιν, 
: ’ Δ ς , - Ν - ἤ ν" .Χ 

καὶ ἧττον ἐστιν ἕν Ἢ πόλις (πολλῶν γὰρ δεῖται τοιούτων οἷόν, ἐστιν τὸ ἄτομον) 
4 Χ ’ Ἁ - - ἤ - ΄ Ἃ Ψ 

χαὶ ττὸν αὐτάαρχες " πλειόνων γὰρ δεῖ τῇ πόλει προσεῖναι χαὶ σώζεσθαι Ἢ ὧν 
-“ὡὖ- “Ν εἰ «-Ἠ 

δεῖται ὁ εἷς, ὥσπερ χαὶ πᾶν ὅπερ ἂν ἢ ὅλον τοῦ οἰχείου μέρους" εἰ δὲ τὸ 

ὡς ἀληϑῶς ἕν, ὃ δὴ τῷ τελείῳ ταὐτόν, χαὶ μᾶλλον ὃν ἢ πόλις τοῦ ἑνὸς καὶ 
- ΝΜ σ ν. «« ᾽ὔ Ἃ . " ΕΨ Ὶ 

μᾶλλον αὐταρχες, ὥσπερ καὶ τὸ ὁλον μᾶλλον ὅχατερον ἢ τὸ μέρος τοῦτο γάρ 
λῚ . δ δ᾿ “-ὦ«Ἂ [ΑἹ] Ἃ Δ ες ᾽ 9 -- 

συνέχει, συνέχεται δὲ τὸ μέρος, τὸ δὲ συνέχον μᾶλλον ἕν Ἢ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
- ΝΥ - - - 

συνεχόμενον χαὶ μᾶλλον αὔταρχες ἢ τὸ ἐν αὐτῷ περιεχόμενον (δεῖται γὰρ τῶν 
Υ̓ -ν ’ Ύ ᾿ ς , 3 -φὦ ἣ Ν 
ἄλλων μερῶν). πάλιν οὖν χαὶ οὗτος ὁ λόγος διελῶν τοῦ ὁλοῦυ χαὶ τελείου τὸ 

Ἁ ς ᾽ ’ σ ιν [4 α« 

ἕν χαὶ εἰς τὸ ὡς μέρος χαὶ ἀτελὲς φερόμενος οὕτως ἡμάρτηται. καὶ δοχεῖ 
4 " Υ̓́ 3. ) 2 ’ [ , ) οὡς ’ 

τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτάρχες ἀπ᾿ ἀλλήλων διοιχίζειν, ὥσπερ χαὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ " καί- 
τοι γ᾽ ἐχρὴν χαὶ τοῦ ἐν Φαίδωνι [Ρ. 999] Σωχράτους ἀχούειν βοῶντος ὡς 
Υ͂ Σαι Ω͂ ἷ αΨ ΟΥ ς Ν )ὔ ’ Ἀ 

ἄρα οὐδὲν οὕτως οἶδεν συνδεῖν τὰ Ὄντα καὶ συνέχειν ὡς τὸ ἀγαϑόν, παντὸς 
“ ΄ Ἃ ’ ᾿ , ΕΣ Ν Υ 
Ἄτλαντος ἰσχυρότερον ὧν εἰς ταύτην τὴν δύναμιν χαὶ αὐτὸ τὸ δέον Ὄντως 
ὑπάρχον ἐπείσϑη' γὰρ ἂν τούτοις ἑπόμενος, ὅτι τὸ αὐταρχέστερον πᾶν ὁτουοῦν 
Φ “- σ ΝΜ 

νωται μᾶλλον χαὶ ὃν μειζόνως ἐστίν, ὥσπερ χαὶ αὐταρχες μειζόνως. τὸ γὰρ 
- - -- 4 -Μ « - 

μᾶλλον τοῦ συνδέοντος μετέχον μᾶλλόν ἐστιν ἕν᾽ τὸ δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ μᾶλλον 
μετειληχὸς τοῦ συνδεῖν δυναμένου διὰ τὸν ἐν Φαίδωνι λόγον μετέχει μᾶλλον " 
τὸ δὲ αὐταρχέστερον μᾶλλον τοῦ ἀγαϑοῦ μετέχει (στοιχεῖον γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ 

Μ “- - 

αὐταρχες)' ὥσϑ᾽ ἢ πόλις αὐταρχέστερον ἑνὸς μᾶλλον ἂν εἴη μετέχουσα τοῦ ὡς 
᾽ -» ’ Ὶ ΄ Ά ’ , ν» - » 
ἀληθῶς ἑἕνος. ἐπεὶ χαὶ τόνδε τὸν χόσμον ἐχ πάντων Ὄντα τῶν αἰσθητῶν, εἰ 

καὶ παράδοξον εἰπεῖν, χατὰ ταύτην τὴν ἕνωσιν μᾶλλον ἡνῶσϑαί φαμεν ἑχάστου 
τῶν μερῶν ἐξ ὧν ἐστιν εἰ γὰρ τὸν μέγιστον ἔχει τῶν δεσμῶν καὶ κάλλιστον, 

Ἂ 3 -φ5.6 ΜΝ ν , . ὦ , 
τὴν ἀναλογίαν λέγω, δι᾿ ἣν φιλίαν ἄλυτον ἔχει τὰ ἐν αὐτῷ πάντα καὶ δέδεται 
τρόπον ἄλυτον παντὶ πλὴν τοῦ συνδήσαντος, ὡς ὃ τοῦ Τιμαίου λόγος [Ρ. 32], 
παντὶ δὴ φανερὸν ὅτι παντὸς ἥνωται τῶν ἐν αὐτῷ μᾶλλον. διὸ χαὶ συμπάϑεια 
πάντων ἐστὶ τῶν ἐν αὐτῷ, μιᾶς ζωῆς πάντα συνεχούσης καὶ εἴδους ἑνός. χαί- 

ἦὟ Υ̓́ Ἀ ΄« -φ Ἄ δ ΩΝ Α ὦ - Ἃ Ὗ - 

τοι γε εἶπεν ἄν τις ὃν τὸ πῦρ μᾶλλον Ἢ τὸ πᾶν, καὶ τὸ ὑδωρ μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν 
- «- σ 

ἐχ πυρὸς χαὶ ὕδατος ἐχεῖνο γεγονὸς ἕν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἑχατέρου τούτων ὃν ὕλη 
- “« ’᾽ Ἁ “- Ἅ ’ ἤ 

τοῦ ἐν τῷ παντί ἐστιν ἑνός, τὸ δὲ τοῦ παντὸς ὃν εἶδός ἐστι τούτων χαὶ συν- 

614 

ἔχον ἄμφω, καὶ τέλος μᾶλλον χαὶ ἀγαϑὸν μᾶλλον, καὶ αὐταρχέστερον τὸ πᾶν . 
ἑχάστου τῶν ἐν αὐτῷ, τῶν μὲν δεομένων ἄλλων, τοῦ δὲ οὐδενός. χαὶ γὰρ 
ὅλον χαὶ οὐχ ὅλον ἕχαστον, ὥς φησιν αὐτὸς Ἀριστοτέλης, μόνον δὲ ὅλον 

« Ύ ς εἐη , ε ’ , “ 

χαὶ τέλειον πᾶν᾽ εἰ οὖν ἢ ὁλότης ὁνότης ἐστὲν χαὶ Ἢ τελειότης, μόνως ἕν 
νὴ - 2 ι Ἃ « , ς ᾿ ’, 

χυρίως τὸ πᾶν, αὐταρχέστατον μὲν ὧν ὡς μάλιστα τέλειον, νωμένον δὲ μά- 
λιστα ὡς ὅλον μάλιστα. συντρέχει ἄρα τό τε ὃν χαὶ τὸ αὔταρκες" χαὶ γὰρ 

᾽ λῚ 3 ᾽ ͵ Υ͂ ΄-ᾧ΄Ἃ ’ Ἧ ὔ 3 

ταγαϑὸν ἕν χαὶ τὸ ἕν τάγαϑόν. οὐχ ἄρα δεῖ φάναι τὴν πόλιν αὐταρχέστερον 
᾿ ’ - - ψΨ ἢ 2 Σ ἐ , ς ΄ ι 3 οςᾳ 

μὲν ἑχάστου τῶν πολλῶν, ἧσσον δὲ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς ἑκάτερον, χαὶ τὸ λοιπόν" οὐδὲ 

1 "ἄτομον] μόνον ΗΜ (ς΄. ». 130, 13.) ἢ 6 ὅλων Η Ε 10 "ἡμάρτηται) ἠρώτηται 
ἨΔ ᾿ὶ 11 νάπ' ἀλλήλων] ἐπ᾽ ἀλλήλων (ἐπ᾿ ἐέιδοῖΐα διεδάμοία ποίαέ Η)Ὶ ΗΜ ἢ οἱ ΜΊ 
ὁ Η ἢ 12 Σωχράτου ΗΜ ἢ 14 ὃν ΜΙ 1 ὅτου οὖν ΗΔ ᾿ 18 μετέχει ἢ “οΥ7.] 
μετέχειν ΠΗ »». ΔΓ ἢ 20 ὥστε Η ᾿] 28 τὸ πῦρ] τὸ οπι. ΑΓ ἃ 29 ἐχείνου ΤΙ »κν. ἢ 30 ἕν 

εἶδος] ὃν οηι. ΔΙ |] ἐστιν ἈΙ͂ ἢ 38 ᾳ. (7. Αγίερίοέ. πιοίαρἦνε. ΤΥ 26». 1028Ὁ0 ὁᾳ. ἢ 34 καὶ 
ἢ] ἡ ομι. ΜΙ ἢ 85 μὲν οὖν ὃν ΑΓ »». ἢ 36 τό,ιτε ΠῚ τότε ΛΙῖ 
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Υ̓ “, “ τὸ ἑνίζειν ἀφανίζειν εἶναι τὸ αὔταρχες οὐ γάρ ἐστι τὸ ἑνίζειν ἕνα ἄνδρα ποιεῖν 
3 Υ̓ 2 Ἁ ’᾽ ’ Ψ «-ν Ἁ Ἁ Δ 

αὐτὴν, ἀλλὰ μένουσαν πολιν εἰς μίαν ἄγειν χοινωνίαν πᾶσαν διὰ τὴν εἰς ἕν 
ἦ ΩΝ - -.᾿ 

ἀγαϑὸν πάσης χαὶ τῶν ἐν αὐτὴ πάντων ἐπιστροφήν. τοῦτο γὰρ μὴ διῃρημένον 
ἐν τοῖς μέρεσιν, ἀλλ᾽ ὃν χαὶ χοινὸν πάντων ἀποφανϑὲν ἑνίζει τὴν πόλιν ἐχ 

- Ύ “« “- ἋλΔ πολλῶν οὐσαν. δηλοῖ δὲ ταῦτα καὶ ὃ Σωχράτης αὐτὸς [Υ̓ Ρ. 462] ὑφηγούμενος 
α “ῳ “« τί ποτέ ἐστιν Ὁ μάλιστα ποιήσει τὴν πόλιν χοινωνεῖν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν ὀρϑῶς, 

- -- νΝ -- -- 

οἰχισϑεῖσαν διαφερόντως τῶν ἄλλων πόλεων τὸ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς φησιν 
᾿ -“ - Ὁ ΝΜ ναὶ ἥδεσθαι χαὶ λυπεῖσθϑαι᾽ τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ τὰ αὐτὰ νομίζειν 

ἀγαϑὰ καὶ χαχὰ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ᾽ τοῦτο δὲ ἐχεῖνό ἐστιν τὸ μηδὲν πρὸς 
΄ 3 Ἅ ᾿ Ἃ ἤ 3 Ἁ ᾿ - [«, ᾽ὔ ᾽ , -- 

ἕτερον, ἀλλα πρὸς ἕν πᾶντας ἄγαϑον τὸ τῆς ὁλης πόλεως ἀποβλέποντας ζῆν. 
- δ μ ἢ , , Ν 7 ’ 

Τέταρτον δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις παραλογίζεσϑαί φησι τὸν Σωχράτην λέγοντα 
ποιεῖν τὴν ἐν τῇ πόλει χοινωνίαν μάλιστα τὸ πάντας ταὐτὸν λέγειν τὸ ἐμὸν 

Ν 3 . Ἁ Ἁ γ Υ δφΩΙΥ͂ «- - , ᾿ μ 
χαὶ τὸ οὐχ ἐμὸν χαὶ μὴ τὸ μὲν ἄλλον τὸ δὲ ἄλλον τῶν πολιτῶν. τὸ γὰρ πάντας 

εἶναι διττόν, ἢ τὸ ἔχαστον ἢ τὸ χοινῇ μὲν οὐχ ἔχαστον δέ' καϑάπερ χαὶ τὸ 
λέ Υ̓ Υ̓͂ δ Υ͂ δ ὃ . Ἃ 3 ᾿ς ᾿ - ὃ , λέ ᾶ ὃν ἔγειν ἄμφω ἄρτια ἢ ἄμφω περισσὰ διττόν᾽ ἢ γὰρ τὸ ἐκ τῶν δύο λέγει περισσὸ 
Ἃ Ἃ ΄ { - - Ἃ - 

ἢ ἄρτιον ἡ ἰδίᾳ ἕχατερον ὁ τοῦτο λέγων, ᾿ καὶ ποιεῖ παραλογισμὸν τοῦ ἄμφω 
σ΄ -ΦΟ 

τὸ διττόν. οὕτω δὲ χαὶ τὸ πάντας διττόν χαὶ εἰ μὲν ἕκαστον σημαίνει τῷ 
υ Ω͂ Σωχράτει τὸ πάντας λέγειν ταὐτὸν τὸ ἐμὸν χαὶ οὐχ ἐμόν, εἴη μὲν ἂν οὕτως 

α Ω )» ς ΄ ν .  Ν 2." ’ - 
ὁ βούλεται λέγειν ὁ Σωχράτης ἕχαστος γὰρ ἐρεῖ τὸν αὐτὸν υἱόν, χαὶ γυναῖχα 

-" Ω - “ τὴν αὐτήν. ἀλλ᾽ οὐχ ἐροῦσιν οὕτως, ὡς ἕχαστον υἱὸν αὑτοῦ τοῦτον λέγειν καὶ 
ἔχαστον ἑαυτοῦ γυναῖχα ἑχάστην. εἰ δ᾽ ὡς ἐχ πάντων ἕνα ἔχαστον, τοῦτο παν- 

- ων “«- μ - τελῶς ἀδύνατον. πῶς οὖν ἐροῦσι πάντες ταὐτὸν τὸ ἐμὸν χαὶ οὐχ ἐμὸν ταὐτόν, 
ᾳ - 7 ς ω σ ’ δ ἰ δὴ ν “« Ὁ ποιεῖ μόνον ὃ Σωχράτης, ὅτε λέγει μίαν τὴν πόλιν; Πρὸς δὴ τοῦτο φήσομεν 

- [2 - 

ἡμεῖς, πάντας μὲν οὕτως ἐρεῖν πως ἕχαστον, ταύτην δὲ τὴν ὑπόληψιν ἕχαστον 
ἕξειν πάντων εἶναι πατέρα, χαὶ χοινοὺς εἶναι τοὺς παῖδας, χαὶ πάντων εἶναι 

- ΠΥ - ΝΜ γυναῖχας τὰς αὐτὰς ὁμοίως, διὰ τὸ μηδένα τῶν ἄλλων ἀποσπάσαντα χωρὶς 
Ψ - - -« - 3η ἔχειν τὴν συνοιχοῦσαν καὶ αὑτῷ παιδοποιοῦσαν χατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν, ἀλλα 

“- α ᾿ ΄ χατὰ τὴν τῶν ἀρχόντων χρίσιν καὶ Ὁὧν ἂν ἀφορίζωσιν χαιρὸν γίνεσϑαι τὴν σὺν-- 
Ύ - -ῳ σ -- ΄ ερξιν. ὥσπερ οὖν καὶ τὰ χρήματα διὰ τοῦτο χοινὰ πᾶσιν, ὅτι τῆς πόλεως 

“ « - - [4 Ὄντων πάντων ἕχαστος τυγχάνει τῶν ἀναγχαίων, ἐφ᾽ ὅσον αὐτῷ δεῖ, χαὶ χύριος 
- - ᾽ [χ τῶν πάντων οὐχ οὗτος, ἀλλ᾽ ὃ νόμος" οὕτως καὶ γυναῖχες χοιναὶ πάντων, ὅτι 

- - Υ [ὠ Ύ 

χύριος αὐτῶν τῆς συναπογεννήσεως οὐχ αὐτός, ἀλλ᾽ ὃ ἄρχων. οὕτως οὖν χαὶ 
“΄ἰ]Φ - 4 ᾿ τοὺς παῖδας ὑπολήψονται χοινούς, ἀγνοοῦντες οὺς ἐγεννήσαντο ̓  τραφήσονται γὰρ 

«- «- 3 4 ’ 

ἀγνοούμενοι τοῖς πατράσιν, καὶ οὐχ ἐροῦσι τὸ ἐμὸν ἐπὶ τούτων καὶ οὐχ ἐμόν. 
ν οὐ γὰρ οἶδεν ἔχαστος, ὅτου δὴ καὶ τυγχάνει πατὴρ ὧν, εἰ χαὶ τίνι συγχεχοί-- 

μηται γηνώσχει" μόνως δὲ τῷ χρόνῳ διορίζει τὸν υἱὸν καὶ μὴ υἱόν. πάντα 
΄« Ἃ - “ς 

γὰρ τὸν διαφέροντα τοῖς ἕξ χαὶ εἴχοσι ἔτεσιν υἱὸν (η) ἔχγονον προσερεῖ, διότι 
ν᾿" “- “- -- ’ ᾿ Ἁ « χατὰ τοῦτον γεννᾶν αὐτῷ δέδοται τῇ πόλει τὸν χρόνον, λέγω δὴ τὸν τῶν πέντε 

1 ἐνίζεν ἕνα ΔΙ͂ ἢ 2 "ἄγει ΗΜ ἢ 3 διῃρημένων ΜΓ ἢ 6 κοινωνίαν ΔΓ 11 φησι] 

ΑἸγιβέοί. μοὶ. 11 3 ». 12010 18 δᾳ. (ς΄. Ῥίαξ. γεὲρ. Υ ». 4622) | 12 πάντα ἈΨΙ͂ 19 «τὸ 

οὐχ] τὸ οη". Η 1] ἄλλο τὸ δὲ ἄλλο Η͂, οογν. ἴὕδεπαν ἃ 10 ἄμφω ἄρτια ἣ ον. ἢ 
10 ὁ οηι. ἍΜ || 17 τὸ διττόν] τὸ ομι. Ἢ: ἢ 19 ἐπ υὐ. λέγειν ὁ Σωχράτης ἀδδὶπὲ Δ ἢ} 

24 πῶς Η ᾿ 25 "κοινωνοὺς ΗΠ || 21 αὐτῷ Η ἢ 33 "χοινωνοὺς Η͂ || 8 καΐ τινι Η [|| 

ϑ6 σῳ. ΟἿ. Ἰιεῖρ. Ὑ ». 4θ0. || 341 "λ ἔχγονον] ἔγγονον Η ἃ "προερεῖ ΗΙ ἢ 38 "τοῦτο 
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χαὶ εἴχοσι ἐτῶν ἐλάχιστον, χαὶ μετὰ τοῦτον τὸν τῆς πρώτης γεννήσεως, ὃς 
. ς - , Υ̓ Ύ ρ΄» νὴ 2 Ν 2 
ἐστιν ὁ πλεῖστος δεχάμηνος. ἄλλως οὖν ἐρεῖ τὸ ἐμὸν ταὐτὸ ἔχαστος καὶ οὐχ 

- - ΨΥ “ ἐμὸν ἐπὶ τῶν γυναιχῶν, καὶ ἄλλως ἐπὶ τῶν παίδων. ἐπὶ τούτων μὲν γὰρ καὶ 
. Κ' ἤ Ν᾽ ς ’ 2 “ “- Ἃ ’ 

ἢ ἄγνοια [ποιεῖ] πάντας τοὺς ὁμοχρόνους ἀλλήλοις παῖδας ἡ ἐχγόνους νομίζειν, 
ἐπὶ δὲ τῶν γυναιχῶν ἢ τῆς ἐξουσίας ἀφαίρεσις, ἧς ἀφῃρημένοι χοινὰς αὐτὰς 
Ο - -- Μ -"" σ - 

οὕτως ἐροῦσιν ὡς τῆς πόλεως οὔσας ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτῶν. ὡστε ἕχαστος μὲν ἐρεῖ 
2)" ᾿Ὶ Ἅ 9 ᾿ ὔ ᾽ Ἁ , ) » ζ - 

ταὐτὸν τὸ ἐμὸν εἰς τὴν πόλιν ἀναφέρων ᾿ καὶ γὰρ ἑαυτὸν ἕν ἀγαϑὸν ἔχειν ἡγεῖ- 
- [Α] -ὠ «- ται τοῦτο Ὁ χαὶ τῆς πόλεώς ἐστιν. συμβαίνει δὲ τοῦτο τὸ πάντας ταὐτὸ λέγειν 

ΩΝ Ά ’ 3. 7 Ἂ [2 αΑ Ἁ πο [ ᾽ Υ̓ 

τῷ τὸ ἐχ πάντων ταὐτὸν λέγειν τὸ ἐμὸν᾽ ὁ γὰρ τῆς πόλεως ἐχ πάντων οὔσης 
ἐστὶν χτῆμα, τοῦτο καὶ ἕχαστος ἑαυτοῦ χτῆμα νομίζων φϑέγγεται τὸ ἐμόν. 

«-ρ Χ “ Χ «-Ὄ 

Διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ πάντας λέγειν ἄμφω ἀληϑῆ καὶ διὰ ϑάτερον καὶ ϑάτερον " 
τὸ γὰρ χοινῇ πάσης ὡς ἑνὸς τῆς πόλεως ὃν καὶ ἕχαστος ἑαυτοῦ χαὶ ἡγεῖται 

ῖ.: 2} ΄ -- ὶ -.-τ 7, ἕ ’ Δ ἋᾺ ξ λ έ γ΄ ς 

χαὶ ὀνομάζει χτῇῆμα. καὶ τοῦτο φησιν ἕχαστος ἐμὸν, Ο ἂν Ἢ πόλις λέγῃ ἐμὸν 
σ « Ἃ 4 » Ἃ Ἁ -. ἢ ,} 

ἵν᾿ ὡς δυνατὸν ἅπαντες μίαν ἔχωσι ζωὴν χαὶ ἕνα τὸν τῆς πόλεως βίον. χαὶ 
Ω͂ - - - 

εἴρηται, ὅπως ἐπί τε γυναιχῶν αὐτοῖς τοῦτο πρόχειρον ἔσται χαὶ παίδων, καὶ 
᾿ ΟΝ [4 

ἐπὶ τῶν χρημάτων. ᾿ 
᾿ ΄- 4 “- ο 

Πέμπτον δὴ οὖν ἐχεῖνο προστίϑησιν, ὅτι βλάβην ἔχει τοῦτο ἑτέραν τὸ μηδὲν 
ἴδιον ἡγεῖσϑαι, πάντα δὲ χοινά, τὰς γυναῖχας, τοὺς παῖδας, τὴν χτῆσιν. ἀμε- 
λεῖν γὰρ τῶν χοινῶν τοὺς ἀνθρώπους, πλέον δὲ τῶν ἰδίων φροντίζειν. συμ- 

ε “- Υ - -ῳ « 

βαίνειν οὖν πάντας πάντων ὡς χοινῶν ὄντων ὀλιγωρεῖν. Ταῦτα δὲ ἀπορεῖν περὶ 
- σ Υ͂ - - - 

τῶν οὕτω τραφέντων ὃ Σωχράτης εἴρηχεν ἄτοπον. πῶς γὰρ ἀξιοῖ διὰ μουσιχῆς 
αὐτοὺς τρέφων κα απ 

2 δεχάμενος Π || 4 ἔποιεῖ] ...... Ἢ ἢ "ἐγγόνους Η ἢ 11 ϑάτερον καὶ ϑάτερον Η [} 
18 ὃ ἂν ὕὕεοπον) ὅτ ἂν Η || 11 προστίϑησιν) Αγδίοἑ. μοὶ. 11 3 ». 12010 82 6ᾳ. ἢ 720 οκ, 

Ἀεῖρ. ἘΥ͂ ». 4236 δᾳ. ἢ 21 ἄπορον Η͂ γΥ». ἢ 22 τρέφων] ὠς, Η τηϊέϊο 7. 1415. Κείϊχια 
αεϑὲ(ογαπίμν. 



πὰ Π π᾿ Δ ΘΠ, ΠΝ ᾿ς“ 

Ἰποογΐδθ Β0(18 ΓΓΔρΡΊΠΘΠ ἃ, 

᾿ 1. 

{χατ᾽) οὐδὲν δὲ τούτων ϑεμιτὸν ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πολιτείαις ἴσης ἐξουσίας 
μετεῖναι πᾶσι συγχυϑήσονται γὰρ οἱ τῆς ἀξίας ὅροι. 

2. 
" 3 Δ »ν 3 3 ᾿ ᾿ ς 7 -Ψ- ἐς ς -Ἥ 

τὴν αϑανασίαν ἣν ἔχομεν χατ᾽ οὐσίαν χαὶ τὴν ἁπλότητα τῆς ὑποστάσεως ἡμῶν. ΄ 

1. Μαῖυπ δὰ Οἷο. ἀθ γτϑρ. 1 34 (ΟΪλ88. διιοί. 1 νυ. 94 “Ταπι Ῥτγοοῖαβ ἱποάϊιιδ : 
οὐδὲν --- ὅροι᾽. 

2. Μοτὺυβ Αά αὐυδθάδῃι ἰοοα Ν. Ε᾽. οί. Ρ. 261 δὰ ΗθὮτ. ΧΙ, 1 “Ρτγοοΐιβ ἴῃ 18 
4.89 ποη Βιηὶ οαϊία, Τὴν ἀθανασίαν --- ἡμῶν. 

---...-..-.--ς.--......-..... 

1 (χατἢ οὐδὲν ἀδαὲ (δῖπι. ὕὕϑεηον). 
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ΒΟΠΟΠΙΟΒΥ͂Μ ΟΟΡΙΟΙΒ ΚΑΥΒΕΝΤΙΑΝΙ 

ΑὮ ῬΡΒΟΟΙῚ ἘΝΑΒΒΑΤΙΟΝῈΜΝ 

ΒΕΙΡΥΒΙΙΟΑΕ ΡΙΑΤΟΝΊΙΟΑΕΙ ΜΑΝΤΙΒΒΑ.ἢ 

Ι. Ῥτοοΐαβ ἱπ ΒΘΩΡῸΝΙ]. (θα. Β4811.) Ρ. 853 οχίν. (οοα. ἔ, 18) ὃι- 
Ύ 

χαιοσύνης οὐχ ἐνούσης. λέγω μὲν οὖν πρὸς τὴν ἀπορίαν ταύτην 
“ -- Φ - Υ̓͂ 3 ἢ ’᾽ ς ᾽ 

χτλ.)] Μήποτε δεῖ λέγειν ὁτι ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἕξεως ἀνόμοιός τίς ἐστιν ὁμοιό- 
τῆς πρὸς διχαιοσύνην, ὅπερ εἴωϑεν ἐπὶ τῆς ὕλης λέγεσθαι χαὶ τοῦ πρώτου " 
χαϑόσον οὐ βιαζόμενα τὰ χρείττονα μόρια τῆς ψυχῆς ἕπεται τοῖς χείροσιν 
(ὅπερ ἐστὶν ἢ τοῦ ἀδιχεῖσθαι ὑπό τινος ἔννοια, τὸ βίᾳ τῶν προσηχόντων ἀπο- 
στερεῖσϑαι ὑπ᾽ ἐχείνου), ἀλλ᾽ ὁχουσίως ὑποκαταχλίνεται τοῖς χείροσιν, ἑαυτὰ 
ἀδιχοῦντα χαὶ διὰ τοῦτο μηδὲν τῶν προσηχόντων ἑαυτοῖς πράττοντα. οὕτω 

} λῚ Ἁ “ ΄ ἣ - 3 ᾽ ’ ᾽ν - δὲ χαὶ τὴν ἄδιχον πόλιν χαὶ διὰ τοῦτο ἀδρανεστέραν ἐλαμβάνομεν, ἐν ἢ τῶν 
πολιτῶν οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους βίᾳ ἀπεστέρουν τῶν προσηχόντων αὐτοῖς χαὶ 
διὰ τοῦτο ἐχϑροὺς εἶχον χαὶ οὐχ ὅλῃ τῇ ψυχῇ συμπράττοντας: διχαιοσύνης 
δὲ μετέχειν ἐλέγομεν, ἐν ἢ οἱ πολῖται χαὶ μοχϑηροὶ ὄντες συνεφώνουν. ἐν 

Ύ “ - Ὦ οὖν ψυχῇ τοιαύτη ἐστὶν ἀδιχία, ὑπὸ ταύτης πρᾶξις οὐχ ἄν γένοιτο ἢ δυσ- 
χολώτατα, οὐχ ἐν αὐτῷ τῷ στασιάζειν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς πρὸς ἄλληλα, 
ἀλλὰ Ἃ δ) 97 . ἕ ξ δ - Η ἐ } , 3 ϑύ ἀλλὰ μετὰ τὸ βιασθῆναι τὰ ἕτερα ὑπὸ τῶν ἑτέρων, καὶ τότε οὐ προϑύμως 

“, -..- Ύ “Ρ πραττούσης τῆς ψυχῆς. τί οὖν; ἐπὶ ταύτης τῆς ἕξεως τὴν στάσιν ἐχούσης 
οὐδέν ἐστι διχαιοσύνης ἴχνος; χαὶ πάνυ φαίην ἄν κχαϑόσον ὃ λόγος τυγχάνει 
τοῦ κατ᾽ ἀξίαν χαὶ δρῶν τὸ ἀγαϑὸν χαὶ αἰτούμενος, εἰ χαὶ μὴ ἐχόμενον ἔχει 
τὰ πάϑος, διὰ τὸ μήπω ἐπιστήμην εἶναι, χαὶ ἢ χρατούμενον ἢ χρατοῦν. ἀλλ᾽ 

ἢ ’ Ύ ς , ς ’ ᾽ὔ - ΖΦ ’ δ ’ Ἢ 

εἰ μὲν μόνος Ἣν ὁ λόγος Ἢ ψυχῆ, τότε μᾶλλον ἔδει γίνεσθαι τὰς πράξεις ἐπεὶ 
δὲ τριμερὴς μὲν ἐπινοεῖται ἡ ψυχή, δεῖ δὲ εἴπερ μέλλοι τι πράττεσθαι ὑπ᾽ 

) α« - 3 ’ » ᾽ ᾿ - -- 

αὑτῆς, συμφωνεῖν ἄλληλοις πάντα τὰ μόρια, διὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς τελείας χαχίας 
τὸ εἴδωλον τῆς συμφωνίας αἴτιον γίνεται διαστροφὴς πράξεων διάστροφον ὅν᾽ 
πρὸς τῷ μηδὲ ἀεὶ δύνασθαι συμφωνεῖν ἑαυτῇ τὴν τοιαύτην ζωήν. αἱ γὰρ 
χατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχουσαι τῇ ψυχῇ κοιναὶ ἔννοιαι, καϑ᾽ ἃς καὶ ἔχει πρόφασιν 
σωτηρίας, οὐ δύνανται παντελῶς ἀχίνητοι μένειν. ἔστι δὲ ἢ τοιαύτη συμφωνία 
τῆς διαφωνίας χείρων (διὰ γὰρ ἀσϑένειαν γίνεται τοῦ λόγου), καϑάπερ χαὶ τὸ 

- Ω͂ - - -. - ἐπὶ τῆς ὕλης ἀσώματον τῶν σωμάτων χεῖρον χαὶ τὸ ἀγένητον τοὺ γενητοῦ. 

ἢ φῇ. »γαεῦ. ». 4. 

8 φ΄. ». 139, 10 δ. ΠΟΕ71. "ὑποχαταχλίνεσϑαι οο, ἃ 12 "αάνεφώνουν οοά. ἢ 18 Ῥόυσ- 
χολωτάτη οοὐ. ἐΟ18 ἑπόμενον ἴΐβεηεν 
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[4 " . . ’ Ν , ».. 7 : ὥστε ἔοιχεν Ἢ ἐν πληϑει διχαιοσύνη, χαϑὸ συμφωνία τίς ἐστιν, αἰτία εἶναι 
τῶν πράξεων, καὶ διὰ τοῦτο τὰ τῆς συμφωνίας ἴχνος τι παρασπασάμενα δύνα- 
σϑαι πράττειν συμφώνως τῇ συμφωνία. εἰ μὲν γὰρ ἢ συμφωνία χατὰ φύσιν 

ἢ ) ΄ ες “ ’ ἣ - 3 -.- “- 

χαὶ ἀληϑής, καὶ δικαιοσύνη ἀληϑής, χαὶ δόγμα τὸ περὲ τοῦ ὀρεχτοῦ ἀγαϑοῦ 

ἀληϑές, καὶ αἱ πράξεις ὀρϑαί᾽ εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἢ συμφωνία, τῶν χρειττόνων 
τοῖς χείροσιν ἑπομένων, χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα εἰδωλικὰ χαὶ ψευδῆ χαὶ φαινό- 
μενα μόνον" πρὸς τῷ μηδὲ ἀεὶ δύνασθαι συμφωνεῖν ἑαυτῇ τὴν τοιαύτην ζωήν" 
αἱ γὰρ χοιναὶ ἔννοιαι (οὐ) δύνανται ἀχίνητοι μένειν. 

1. ρ. ὃδδ ν. 18 ([. 17 πᾶς ϑεὸς ἀγαϑὸς τῷ ὄντι, οὐδὲν τῷ 
Υ δ , ’ ῚἼ Α ἍἌ ες , ᾿ 
οΥτι ἄγαϑον βλαβερὸν --- οὐ γὰρ ἂν χαὶο ὑποχείμενος εἶχεν προσδιο- 
ρισμὸν τὸ πᾶς] χυρίως χατηγορούμενος ὅρος ἐστὶ τὸ αἴτιον, ᾧ οὐ πρόσ- 
χειται ὃ προσδιορισμός᾽ δῆλα δὲ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ μείζονι προτάσει λέγειν 
ἡμᾶς πᾶν τὸ μηδενὸς χαχοῦ αἴτιον, καὶ λαμβάνειν ἡμᾶς τὸ πᾶν προσδιορισμὸν 

(ὧν ὡς πρὸς τὸ αἴτιον, Ὁ νῦν ὑποχείμενον ὃν δῆλον ὡς ἐν τῇ ἐλάττονι προ- 
τάσει χατηγορούμενον ἦν. 

ΠΙ. ρυ. 8358 ν. 9 δὺ ἱπι. ({. 22") εἴρηται μὲν οὖν διὰ πλειόνων ἐν 
4 ᾽ 

ἄλλοις περὶ τούτων) 
ἃ τὸ μὲν ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν χαχῶν ὑποστάσεως μονοβίβλῳ᾽ 
β τὸ δὲ ἐν τῷ εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας, περὶ τῆς τῶν χαχῶν ὑπο- 

στάσεως᾽ 
7 εἴρηται ἐν τοῖς εἰς θεαίτητον, Ἀλλ᾽ οὔτε ἀπολέσϑαι τὰ καχὰ 

δυνατόν᾽ [Τμοδο΄. ἡ. 1765 ̓ 
ὃ καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν τρίτην ἐννεάδα, τόϑεν τὰ χαχά. 

ΙΝ. υ. 8604 ν. 21 ([. 335) διὰ δὲ τῆς εὐαρμοστίας χαὶ εὐρυϑμίας 
τὸ ἄλογον κοσμεῖται χτλ.] μήποτε τὰς μὲν ἁρμονίας ἀποδοτέον τῇ συμφω-- 
νίᾳ τοῦ ἀλόγου τῆς ζωῆς εἴδους πρὸς τὸν λόγον, τοὺς δὲ ῥυϑμοὺς τῇ συν- 
τάξει τῆς κινήσεως τοῦ ζῴου πρός τε τὸ ἄλογον καὶ τὸν λόγον" ἐπεὶ τὰς δυ- 
νάμεις χωρὶς τῶν ἐνεργειῶν προπαιδεύεσϑαι δυνατόν. 

Υ. υ. 8θὅ ν. 82 (ἔ. 367 χαὶ οἷς μόνοις δώσειν χορόν φησιν] χο- 
ροὺς γὰρ ἐπέτρεπον διδόναι ᾿Αϑήνησιν τοῖς εὐδοχίμοις χριϑεῖσι ποιηταῖς. 

ΥΙ. γ. 388 ν. 2 δ ἱπι. ([. 827 τῷ μὲν γὰρ δημιουργῷ χτλ.] ταῦτα 
μόνα ἱχανὴν ἔχει τὴν εὔϑιχτον ἐπιβολὴν πρὸς τὸν μῦϑον. 

ΥΠ. υ. 389 ν. 7 ([. 82") ἐφορᾷ μὲν ἄνωϑεν ὃ Ἥλιος μηνύει δὲ 

20 

90 

τῷ Ἡφαίστῳ] ὃ δὲ βασιλεὺς “Ἥλιος λέγεται μηνύειν τὴν τοῦ Ἄρεως πρὸς 
τὴν ᾿Αφροδίτην χοινωνίαν, ἐπειδὴ περὲ τὸν ἐμφανῇ χόσμον, οὗ προέστηχεν ὃ 
βασιλεὺς “Ἥλιος, ἢ συμπάϑεια αὐτῶν ϑεωρεῖται. 

ΥΠ|. ἰν. ν. 9 ὁ δὲ “Ἄφαιστος δεσμοῖς ἐπιβάλλειν αὐτοῖς (ΒΟΥ. 

ἐμβάλλειν αὐτοὺς) λέγεται παντοίοις, ἀφανέσι τοῖς ἄλλοις] λεπτοὶ 
δὲ οἱ δεσμοὶ καὶ μὴ φαινόμενοι διὰ τὴν τῆς ἑνώσεως ἀμυδρότητα τῶν τῇδε. 

Ἴ πρὸς οἱ. »Υ. [ 8. οὐ ααά. ὕϑβοπον (ς7. ». 185, 26) || 14 ὃν ὡς (ὡς οπι. »Υγ.) οοἄ. |} 

18 46 δὲ Ῥγοοῖά δογίρίεα ς΄. Ζοῖίον Ῥλί. ἃ. Ον. 1118 2 ν. Ἴ80 πού. 19 τιρηιογαί ἦοσ 
δολοῖϊον Ἡδοίδέομέμδ αρ. Ῥαδτίσίμηι Βεδὶ. σν. ΤΧ γ». 426 Ηανί. ἢ 23 ο΄. ῬΙοίίπ. πη. 1Π 
2 6. 48ᾳ. ἃ  ϑολοῖ. ΤΥ εὲ ΥἹ αὐἀδογίρεϊξ »ιαπιδ δεομπάα (δϑαεο. ΧῚῚ υοἱ ΧΙ 

29 δᾳ. (΄. δολοὶ. Ῥίαέ. τεῖρ. ». 399 ΒΑ. ἢ 89 τῆς οπι. »γ. 
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ΙΧ. ἰδ. Μήποτε χάλλιον τῇ πάντων ἐναντιότητι ἀνεπαίσϑητον τοῖς διῃρη- 
μένοις χαὶ τῇ συντάξει αὐτῶν ὡς ὑπερφυεστέρᾳ τὸν τὴς ολότητος δεσμὸν νοεῖν 
ἐνδιδόντα τὸν “Ἥφαιστον " χαὶ ὡς ὑποχρυπτόμενα μὲν ἐν τῷ μυχῷ τῆς ὁλότητος͵ 
τὰ ἐναντία ϑεωρεῖν ἀλλήλοις ὄντα προσήγορα διά τινος χρυπτομένης φροδίτης, 
φανὸν δὲ τὸ ὅλον ὑπὸ τῷ Ἡλίῳ ἀτεχνῶς ὑπερηπλωμένον" οὐ γὰρ διέλαϑεν 
αὐτὸν εἴσω τῆς ὁλότητος εἰς ὁμόνοιαν τἀναντία συνάγοντα. λύεται τοιγαροῦν 
χαὶ ἀναλύεται οὐχ ἀφανιζόμενα εἰς τὴν ὁλοτελῇ μίαν ἕνωσιν τὰ πλήϑη τῶν 
ἐναντίων διὰ Ποσειδῶνα τὸν τοῦ γενητοῦ παντὸς ἵ γενητὸν ὑποστάτην. 

Χ. ρυ. 407 ν. 28 ([( 115 καὶ ἔοικεν οὐδὲν ἄλλο χκατασχευάζειν 
ἐν τούτοις ὁ Πλάτων ἣ τοῦτο ὁ χαὶ Σωχράτης αὐτῷ πρῶτον ἐντυ- 
χὼν περὶ τραγῳδίας χτλ.] ὅτε, φασί, χαὶ τὰ τραγικὰ αὐτοῦ συγγράμματα 
χαταχαίων ὃ Πλάτων ἔλεγεν" 

Ἥφαιστε πρόμολ᾽ ὧδε: Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει" 
τοσοῦτον ἑάλω ὑπὸ τῶν Σωχράτους χατὰ τῆς ποιήσεως λόγων. 

ΧΙ. υ. 408 ν. 17 ([. 1177 οὐδ᾽ ἐν ἐχείνοις συμβαλλόμενον ἐν 
τῷ πρὸς ἑαυτὸ ἐνεργεῖν] χαὶ πῶς οὐ συμβάλλεται συνεπιστρέφων αὐτὸς 
ἑαυτῷ χαὶ τὴν χάτω πᾶσαν ζωήν, χαὶ χωρίζων τῆς γενέσεως; 

ΧΠ. υ. 408 ν. 6 80 ἱπι. (ἴ. 118") τοῦτο δεῖ χατιδεῖν ὅπως ἔχου - 
σιν αἱ τῶν ἑτέρων ἀρεταὶ χαὶ καχίαι πρὸς τὰς τῶν ἑτέρων) ὁ δὲ 
Σωχράτης τὰς ἐν τῇ πόλει πρώτας παραδίδωσιν ἀπὸ τῶν φύσει μὲν ὑστέρων, 
πρὸς ἡμᾶς δὲ πρώτων χαὶ γνωριμωτέρων ἀρχόμενος. 

ΧΙ]. γ. 411 γν. 17 (ἤ. 128) τὴν σμινύην] σχαφίον " τινὲς ἀξίνην ἐχ 
τοῦ ἑτέρου μέρους δικχελλοειδῇ. 

ΧΙΝ. υ. 414 γ. 22 (ἴ. 128 ὅτι τρία μόνα τὰ δεχτιχὰ τούτων 
ἐστὶ μόρια τῆς ψυχῆς] ἔστι μὲν καὶ ἄλλα μόρια τῆς ψυχῆς πλείονα τούτων, 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα διαφοράν, ὅπερ φησὶ χαὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ 
ψυχῆς [ΠΙ|9 ρΡ. 432" 22 βα.1, ἀλλ᾽ ὀρεχτιχὰ καὶ παραλαμβανόμενα εἰς τὸν 
τῶν ἀρετῶν λόγον οὐδὲν παρὰ ταῦτα᾽ ἢ γὰρ ὄρεξις ἢ τῶν πρὸς σῶμα χαὶ τὸ 
ἀγαϑὸν τοῦ σώματος τεινόντων ἐστὶν ἢ ὄντως ἢ φαινομένως ὃν τοιοῦτον, ἢ 
τῶν ἔξω σώματος “ χαὶ εἰ τῶν πρὸς τὸ σῶμα τεινόντων, ἢ τῶν τὰ συμβαλλό- 
μενα ἐν αὐτῷ πρὸς τὸ εἶναι ποριζομένων, ἢ τῶν τὰ λυποῦντα χαὶ φϑείροντα 
ἀμυνομένων. 

ΧΥ͂. υ. 41θ ν. 14 (ἢ. 131 ἢ μὲν φανταστιχὴ τῆς νοητῆς, ἢ δὲ 
αἰσϑητιχὴ τῆς δοξαστιχῆῇῆς, χαὶ ἢ μὲν ϑυμοειδὴς τῆς ἀναγωγοῦ 
ὀρέξεως, ἢ δὲ ἐπιϑυμητιχὴ τῆς γενεσιουργοῦ) ἢ διὰ τὸ μάχεσθαι ἀλ- 
λήλοις οὐχ ἔστι μιὰς οὐσίας τὸ λογικὸν καὶ ϑυμοειδὲς χαὶ ἐπιϑυμητιχόν, οὐδὲ 
τῆς ἐπιϑυμίας μία ἢ φύσις διὰ τὸ φιλήδονον καὶ φιλοχρήματον μαχόμενα ἀλ- 
λήλοις (ὡς εἴ τις λίχνος ἅμα εἴη χαὶ φιλάργυρος), ἢ τὸ φιλοχρήματον οὐχ 
ἔστιν μόνης τῆς ἀλόγου Ψυχῆς (οὐδὲ γὰρ ἄλογον ζῷον φιλοχρήματόν ἐστιν), 
ἀλλὰ τῆς συμπλοχῆς ἐστι τοῦ λόγου χαὶ τοῦ πάϑους. 

δολοὶ. ΤΧ εὐ ΧῚ αὐδογ. πι. Σ ὀ 412 σμίννυν 1π. 1, σμιννύην "ϊ. ἢ. 7άονι δολοίϊοη 
λαδεί δολοϊίαδία Ῥίαΐί. γεῖρ. ». 399 ΒΖ. (7. ΤΊίπιαειια Τλοίτειδ Ἡφονολέωδ 8. Ὁ.) 28 σῶμα) 

σῶμαὶϊ (δἰ) εοὐ. [ 31 ἐν ἀοίεγὶ νιαἰϊέ ὕὕδεπεν ἢ ποριοομένων «οὐ. 356. Ἐεΐη] ἢ οοά. 
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ΧΥΙ. γ. 417 νυ. 45 ([. 1847 χαὶ γὰρ τὰς χύνας οὐ μεῖον τὰς ϑή- 
λεις ἢ τοὺς ἄρρενας εἶναι τῶν ἀγελῶν φυλαχιχούς] ὅτι χαὶ ἐπὶ ἵππων 
τῶν τε ἀρρένων καὶ τῶν ϑηλειῶν δείχνυσι τὴν ὁμοιότητα τῆς ἀρετῆς ὁ ποιη - 

4 ’ σ ς , δ Α ’ ζει! λ σ Αἵ Ἁ τὴς εἰπών, ὅτι ὃ Μενέλαος πρὸς τὸν δρόμον ἐζεύγνυ τοὺς ἵππους Αἴϑην τὴν 
Ἀγαμεμνονέην τὸν ἐόν τε Πόδαργον (Ψ' 295]. 

ΧΥ͂Π. ρυ. 422 ν. 18 δὴ ἱπι. ([. 143" εἰ γὰρ δύο τὰ ἐναντία χα - 
λὸν αἰσχρόν, ἕν ἐστιν ἑχάτερον)] τὸ αὐτὸ χαλὸν χαὶ τὸ αὐτὸ αἰσχρὸν χρον, ρον, ᾿ χρ 

[4 - “ - « -. 

ἐναντία᾽ τὰ ἐναντία δύο, τῶν δύο ἑχάτερον ἕν᾽ τοῦ αὐτὸ ἄρα χαλοῦ χαὶ τοῦ 
αὐτὸ αἰσχροῦ ἑχάτερον ἕν. 

ΧΥΠΙ. . ν. 13 80. ἱπι. χοινωνήσαντα γὰρ ταῦτα σώμασιν ὥς 
φησι καὶ πράξεσιν] χαὶ οὐ μόνον σώμασι χαὶ πράξεσιν χοινωνεῖν αὐτά φη-- 

{ς Ὕ ΄ 3 Ἁ 3 ͵ ν᾽ -Ψ« ΩΥ̓͂ “«- σιν ὃ Σωχράτης, ἀλλὰ χαὶ ἀλλήλοις. ᾧ καὶ δῆλον ὅτι περὶ τῶν μετεχο- 
ἣ ε ’ ’ ϑῳωῖ - - ’ 3 Ἀ ᾿ Ἁ , 

μένων ὃ λόγος διότι οὐδὲν τῶν εἰδῶν εἰλιχρινές ἐστιν, ἄλλα συμμιγὲς πρὸς τὸ 
ἐναντίον διὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην, χαὶ τὸ δοχοῦν ἐνταῦϑα καλὸν μετέχει πως 
τοῦ αἰσχροῦ χαὶ τὸ αἰσχρὸν τοῦ καλοῦ" διότι ἢ ὁποιαοῦν τοῦ εἴδους μέϑεξις 
χάλλους ἐστὲ μετουσία. 

ΧΙΧ. υ. 428 νυν. 32 ([. 1457) τὰ πολλὰ καλὰ γενητά᾽ τὰ γενητὰ 
μεταξὺ ὄντος χαὶ μὴ ὄντος᾽ τὰ μεταξὺ δοξαστά --- τὰ μόνως ὄντα 
μόνως γνωστα)] μήποτε σαφέστερον ποιήσομεν τὸν λόγον ἀποδειχγύντες, ὅτι 
τὰ εἴδη μόνως γνωστὰ καὶ ὄντως γνωστά" τὸ δὲ μὴ ὃν οὐδαμῶς γνωστόν. 
εἶθ᾽ ὅτι τὰ γενητὰ μεταξὺ ὄντα δοξαστά ἐστιν. 

Καὶ ἄλλως. ἣ γνῶσις τῶν πρός τι, γνωστοῦ γάρ. ὁμοίως δὲ καὶ ἢ δόξα 
τοῦ δοξαστοῦ. τῶν δὲ πρός τι ὄντος τοῦ ἑτέρου ἔστι καὶ τὸ λοιπόν " οὔσης οὖν 
τῆς γνώσεως, ομοίως δὲ χαὶ τῆς δόξης, ἔσται καὶ τὸ γνωστὸν καὶ τὸ δοξαστόν. 
χαὶ γὰρ εἰ μὴ ὡς περὶ ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς περὶ μὴ ὄντος δοξάζομεν, ἀλλ᾽ ἔστι 
πάντως τοῦ μὴ ὄντος ἔννοια ἐν τῷ δοξάζοντι περὶ αὐτοῦ, καὶ ἕξει τινὰ ἐν τῇ 
δόξῃ ὑπόστασιν. τὸ οὖν μηδαμῶς ὧν οὐχ ἂν οὔτε δοξαστὸν εἴη οὔτε γνωστόν᾽ 
{ ᾿ « ΣΦ ᾿ Α ᾿Ὶ 3 ὡς δὲ ἐν Σοφιστῇ λέγεται, οὐδὲ ῥητὸν διὰ τὰς αὖ κ»"» 

ΧΧ. ρυ. 424 ν. 18 80 ἴπι. ([. 1477 λαβὼν δ᾽ οὖν ὅτι πᾶς ὃ γι- 
Ἰνώσχων ὃν γιγνώσχει᾽ τὸ γὰρ μὴ ὃν ὡς τὸ μηδαμῶς ὃν οὐχ εἶναι 
Υἱνώσχειν, ἐκ τῆς ἀποχρίσεως τοῦ Γλαύχωνος μὴ δυνηϑέντος τὸ 
μὴ ὃν διελεῖν ποσαχῶς λέγεται) τετραχῶς τὸ μὴ Ὅν. ἢ τὸ ὑπερούσιον, 
«ς Ἁ «- . Ἃ Ἁ Ἁ Ἁ [ἐ Δ ΔᾺἊᾺ “- 5) 

ὡς τὸ πρῶτον᾽ Ἢ τὸ χατὰ τὴν ἑτερότητα, ὁ τὶ μὴ ὃν καλεῖ Ἀριστοτέλης, 

Πλάτων δὲ οὐ παρ᾽ ἔλαττον τοῦ ὄντος ἢ τὸ αἰσϑητὸν, πρὸς τὸ νοητόν, ὅπερ 
Ὑ Ἃ ᾽ Ἃ σὅ ς ϑωὴὶῖὶ κε Ἀ Α 

ὄντως ὧν λέγεται, παραβαλλόμενον Τγ ὑλη, ὡς οὐδὲν οὐσα,, ἐνεργεία] ἢ τὸ 
μηδαμῶς ὃν χαὶ ἁπλῶς μὴ ὃν κατὰ τὸν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγον. τούτων 
τ ΙΧ ἤ .Υ Ἃ 4 ᾿ Ἁ - Ἁ δ Α 

ουὺν τὰ ἄχρα μόνως ἐχβέβηχε τὰ ὄντα, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ χρεῖττον τὸ δὲ ἐπὶ τὸ 

4 αἶϑον τὸν ἀγαμεμνόνεον οοὦ. ἢ 1 αὐτοχαλὸν δέ αὐτοαισχρὸν οοά. [[ 8 αὑτο οοά. 
9 αὐτοαισχροῦ οοά. ἃ 14 πῶς οοὐ. [15 ὁποία οὖν οοὦ. || 18 ὄντος χαὶ --- τὰ μεταξὺ 

οπι. πι. 1, αὐἀὐά. τιν. 9 (τὰ μεταξὺ οηι. οὐϊΐογ 19 ἀποδειχνῦντες »γυ' [[ὅϑΑ.21) οὔσης] 

οὔση ;»Υ. ΤΕ 2128 ὡδὲ »γ». ἠΣοφιστῇ] ο΄. δορλ. ». 2310 9, 2385. ἢ αὐ... Ῥεγδμδ εὐξώμεδ 
δολοί᾽ὲ πιαγρίηδ αδϑοῖδο λαιμδέμβ εδὲ ᾿ δολοίτἡ ΧΧ ρμαγέθηι ργίογθηι (---- ». 139, Ἴ 8ᾳ. ἄγνω- 
στον ἀπέφηνε) Βαπάϊηπὶ οαὐτάϊέ οαέαϊ. σοὐά. πιδ8. 1Π1 ». 193 33 Αγιδίοί. ρἦνϑβ. αἰι8ο. 1 3 
». 1800 9; 4ορλ. οἷ. 25». 1805 33 ἢ 34 Πλάτων) ο΄. ϑορῆ. ». 2585, 2694 {9385 ἣ ὕλη --- 
ἐνεργείᾳ δοοϊμδὶ ἃ 836 Αγιδίοί. ρὲψδ. αιιδ6. 1 3 ». 1815 ὃ; δορῆ. εἰ. 20 ». 1805 87 
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χεῖρον᾽ τῶν δὲ μέσων τὸ μέν ἐστι πῇ μὲν ὃν πῇ δὲ μὴ ὄν, τὸ δὲ πρός τι 
μὲν ὃν πρός τι δὲ μὴ ὄν. τῶν μὲν οὖν ἄχρων τὸ μὲν χρεῖττον ἂν εἴη πάσης 
γνώσεως ἐπιβλητικῆς, διότι πᾶσα γνῶσις εἴδους τινός ἐστιν ἀντίληψις, ἐχεῖνο 
δὲ ὑπὲρ πᾶν εἶδος, γνωστὸν δὲ μόνως κατὰ τὴν πρὸς τὰ ὄντα ὑπεροχὴν χαὶ 
ὅπερ εἰώϑασι λέγειν “ μύσασιν ὕμμασι᾽ - τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ οὐδαμῶς ὃν οὕτω 
χαὶ οὐδαμῶς γνωστόν τῶν δὲ μέσων ἑχάτερον πῇ γνωστόν, διότι καὶ πῇ ὅν. 
διὰ τοῦτο οὖν ἀσφαχῶς ὃ Σωχράτης [Υ̓͂ Ρ. 4775] τὸ μηδαμῶς ὃν ἄγνωστον 
ἀπέφηνεν. εἰ δὲ τὸ ὃν εἶπε μόνον γνωστόν, οὐ ϑαυμαστόν" ὡς γὰρ περὶ τῆς 
ἐπιβλητικῆς γνώσεως ἧς ὃ Γλαύχων ἔννοιαν εἶχε ταῦτα εἴρηται. ἔστι τι καὶ 

ι0 πέμπτον, Ὁ πρὸς τοῦ ἁπλῶς μὴ ὄντος δεῖ τάττειν, ἣ ὕλη, ἀνομοίως ὧμοιω- 
μένη τῷ πρώτῳ, διότι ὥσπερ τὸ πρῶτον χρεῖττον παντὸς εἴδους ἐστίν, οὕτως 
αὕτη χείρων. τῇ τε οὖν ὑποστάσει ἔοιχεν τῷ πρώτῳ ἀνομοίως, ὡς εἴρηται, 
χαὶ τῇ περὶ αὐτῆς γνώσει' οὐχ ἄρα οὐδὲ ταύτην χκαϑ᾽ αὑτὴν γιγνώσκομεν, ἀλλ᾽ 
ἐχ τοῦ πᾶσιν ὑποχεῖσϑαι, ὥσπερ ἐχεῖνο ἐκ τοῦ πάντων ἐξῃρῆσϑαι. μόνον οὖν 

15 χυρίως ἄγνωστον τὸ ἁπλῶς μὴ ὅν, ἅτε μηδὲ ὑπόστασίν τινα ἔχον᾽ πρὸς τοῦτο 
τὸ τί, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὸ ἕν ὃν ἢ μετέχον τοῦ ἑνός, γνωστὸν εἶπεν ὃ Σὼ - 
χράτης. εἶτα ἐπειδὴ ἄλλως [μὲν] τὸ ἐν τοῖς οὖσιν ἕν γνωστὸν χαταφατιχῶς, 
ἄλλως δὲ τὸ ὑπὲρ τὰ ὄντα (ἀποφατιχῶς γάρ), μόνην « « » 

ΧΧΙ. υ. 425 ν. 6 (ἤ. 148) ἀπὸ γὰρ τῶν ἐνεργημάτων διαφόρων 
20 φαινομένων χαὶ ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων χτλ.] τῶν τεχνῶν αἵ μὲν χατὰ τὰ 

ὑποχείμενα διαφέρουσιν, ὡς χαλχευτιχὴ καὶ ἀργυροχοϊκή, αἷ δὲ χατὰ τὸν τρόπον 
τῆς ἐνεργείας, ὡς τεχτονιχὴ καὶ ναυπηγική᾽ εἰχότως οὖν ἀπ᾿ ἀμφοτέρων αὐτῶν 
ἔλαβεν τὴν διαφορὰν ὁ Σωχράτης [Υ̓͂ ῥ. 4774], χαὶ ἁπλῶς τῶν δυνάμεων. 

ΧΧΙΠ. Ὁ. ν. 21 ([. 148 χαὶ ὅπερ ἐν Νόμοις φησὶν ὅτι αἱ μὲν 
25 γνωστιχαὶ δυνάμεις χτλ.] 

σι 

: ’ 

αἱ δυνάμεις 

Ἱνωστιχαί χινήσεως αἴτιαι 

αἰσϑητικαί .ΔΨλλ.. γοητιχαί ἐν χινουμένοις ΛΟ. ἂν κινοῦσιν 
Ἁ “ ν Ν φ Α ᾿ Α ’ 

τὰ ἐλάττονα τὰ μείζονα αἱ ὑπὸ ἐλατ- αἱ τα μείζονα 
80 τὐνώσχουσαι γινώσχουσαι τόνων χινού-- χινοῦσαι χαὶ 

᾿ ι ν ᾽ ᾿ ’ 

χαὶ τὰ μείζω χαὶ τὰ ἐλάττω μεναι χαὶ τὰ ἐλάσσονα. 
ὑπὸ μειζόνων 

ΧΧΙ͂Π. γ". 488 ν. 18 ({. 1647) τελευταῖον ὁρᾶν τὴν τἀγαϑοῦ ἰδέαν 
ὲ τ - - ὃ ᾽ ᾿ " ᾳ ὃ ̓ .λ ν ᾽ὔ ὲ [4 {8 

ν τῷ γνωστῷ, διότι τὸ γνωστον, 0 δὴ τὸ νοητὸν ἐστιν, ὑποβαϑρα 
«ο ) ὔ Ἁ νι ν᾿ ’ 3 3 2. Ν Ἁ - 

85. τῆς ἐκείνου ϑέας ἐστίν] οὐχ οτι τὸ εἰδητιχον ἄγαϑον, ἄλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρῶτον᾽ 
Ω͂ ΄ ͵ 3 2." - ἣν; ἷ- ἤ 

οὕτω χαὶ πρότερον ἐχάλει (ἔστι γὰρ αὐτὸ ἰδέα ἰδεῶν) χαὶ ἔσχατον εἶναι μάϑημα 
“-. Ύ - - Ω͂ ἔλεγεν᾽ τοῦτο οὖν ἐν τῷ νοητῷ φαίνεται, οὐχ ὡς μετέχον ἐχείνου οὐδ᾽ Ὅλως ὡς 

-Χ “ ἐν αὐτῷ ὄν, ἀλλ᾽ ὡς πρώτως ὑπ᾽ ἐχείνου μετεχόμενον καὶ δι᾿ ἐχείνου φαινόμενον. 

1 μέν ἐστι] μὲν εἶναι οοά. ἢ 13 χαϑαυτὴν οοὐ. || 1 πρὸς τοῦτο] προστουτ σερη 
δραΐ. υαο. 2 {ξξ. οοὦ. ἃ 106 Ἐδν ὃν (ς΄. Ῥγοοίωδ». 424, 85) μὲν ὃν οοὐἄ. ἢ 11 "μὲν δι- 
»ἱουὲ ἐπ ἰαοιπα ὅ ζέγ ἐξ. ἢ 18 μόνην] γοϊδᾳια ἀοβοίμπέ. (..- ἐπ πισ)ὶ ἢ 30 ῬἘχινοῦσαι) χι- 
νοῦσι οοὐ. ἢ 31 ἐλατῶ οοά. || 858 πρῶτον] ς΄. Ῥγοοίωμϑ ». 421, 8ῦ δᾳ. || 80 αὐτὸ οηι. »γΥ. [} 
ἔσχατον εἶναι μάϑημα ἔλεγεν) Ῥγοοίιιδ ». 424, 81. 425, 81. 38. 428, 12 σὲ 2 αὖ ἕη). (67. Ῥίαί. 
ΥΙ ». δ0884) || 31 ὡς »οδέ ὅλως οι. ΡΥ. 



ΕΧΟΥΕΒΥ͂Β. 

ΕΒΙΘΕΕΙΟΙ ΗΠ ΤΘΟΗΠ 

ΕΚ ΝΎΜΕΒΕΟ ΡΙΑΤΟΝΙΒ Αα ῬΕΟΟΙῸ ΕἘΝΑΒΒΑΤΟ 

ὈΙΒΡΥΤΑΤΙΊΟ. 

Τγιαησωζογοι αϑηϊσηιαία ». 42, ἐέθηι θογώηι φάθ Ῥγοοΐμδ οὐαίων ρ». 30, 
32, 31 8. ἑμγδαδ αο ἑοηοῦγαβ ομῆι οἱ οηιοπάαίογβ δὲ ἐηίογΡΥοὐΐΒ Ορογαπι 
εὐδαφίίαγε ὑἐοϊϊοσογοπι, οὶ ἔρ86 λαμαφμαηεαηλ ρα» 688θηι, αμχεζίηι ροέϊὲ 
4 οἷγο »γαροϊαγ δϑίηιο οἱ φιρὲ τη ἦοοσ σοηοῦθ {ἐξογαγιρη ἀπέϊφμαγωρε ργέροῖ- 
»αΐωηι δοριξοηδέαθ πιογίέο ἐοηδέ ΚΕ. ΗΓ ἐδολίο. Αἰφμο {116 ἀρδίαογέμηι τιθείη 
αδωραδ οπτρίουϊξ, οὶ διησωίαγὰ οοἰμπέαία ἑμηι γοῖϊοὶ χα γῆι οὐδοῦ νι 
ἐἰϊϊωδίγαοϊέ βαφαοϊίαίθ. 14 φμοφίθ ζαοῖϊθ α οἵγο λωριαηιδδίριο τριροίγαυῖ, 
αἀἰδριίαίζίοπονι αὖ 60 ρογϑογίρέαμι, ἱρδὲδ οογδὲδ οαἀξέιοηὶ πιθαθ αὐήοσογοηι σγα- 
ἐϊδδίριμηη ορίπονῦ οἱ εἰ δδίηνμνη ἰοοίμγ δ οογοίϊαγεηι ζιρξιγ 270). 

-----ςς-.-.--᾽-ἠ- “ Ἐῴ ἐὀὠὠ-- --.. 

ὁπ πιὰ Β0 ἢ} γουροροην τρί, Ζὰ Ὑγ]6 ΖΔ Ὠ] το θη ἀπά γοῃ οἷη- 
8Π0ἋΟΥ νγοὶΐ ἀρυγθιομθηάθη Ποαίαηρθη αἰθ γορ Ρ͵δίομ 'πὶ ΥΠ1Π. Βαοῖο ἀ6Γ 
ΒΘΡΌΌΙΚ (ρ. 546)5) οὐδ μηΐο ρϑομηθ ΙΒ. 0 ΖΔ} σοῦ τὶ μ4.1)}, 80 τὶγά 
ΙΔ 85 ἄδη πῦᾶῃ δαυΐροίππάθηθη Κοιμιηθηΐδι (68 ῬΙΟΚΙῸΒ Ζὰ ΘΌΘη αἰ6 86 Γ 
ΘΙ6116 τἱξ σΤΌΒΒΘ ΕἸγατπροη Πογδηίγοίθῃ. ΕὙΘΙΠΟΝ βηαοί 510} Ὀοὶ 
ῬΥΟΚΙΟΒ Κοὶπο ἀϊτοκίς Εὐ]δαίοσαπρ ΘΓ ἀπηκοῖὶη ππᾶ νἱοἀθαρσοη Ἦ οτίθ 
ΡΙδίομβ ; 816 ἱπππιοσῃΐη ἰδί 65 818 οἷπ ον πη σὰ Ὀοίδο θη, 4488 416 
Ἰηϑἰβίθῃ ἀοσ σνορ Ρίδίοθ ρορτδυομίθη βοῦν] ρθη Αὐβασίοκο νὸὰ ἄθῃη 
ΝΟΕΡΙΔίΟΠΙ ΚΟΥ τ]  ἀουθο] πα ἴῃ ἄθη ΒΟΙΘΙΟΝ ΒΘ ΠΘΙ οἰρθηθῃ ΡΟ Κυϊδίοι 
δα ρΟ ΠΟΙ ὙΟΓάΘη Βἰπᾶ. Εἴη συ] ῦρα Ε0]16 βρ0 160 15 ἀθὺ τϑητίδος 
ουνϑ μηΐο ἐπίτριτος πυϑμήν (Ρ. 84, 80, τ. 85, 27. 80), ἃ. ἢ. ἀδ5 ΖΔ] 6η- 
γ ΡΠ 18. 3: 4, οὐθὺ δποὸἢ οἷπθ δὺ8 ἄδῃ Εακίοστοη 8 ππαὰ 4 ροὈ]]άοίο 

ἡ 108 ἷογ πίομε ἀοΓ Οχγί ἰδί, οἷῃο νο]]δυδηαΐσο [0 Ὀθγβίοις ἄν ΕἰθοΥ αἴ686 ΕἾΆΡΟ 
γου θροπάθῃ 1,106 Ζι σΟΌΘη,, 80 Ὀθρτίσθ ἰοἢ τηΐο, 8ΏΌΒΒΘΙ δυῦ τοΐηθ ΑὈπδηᾶ- 
πὰρ ἰἰδοι ναὸ φροοιηθίσίβομο Ζϑ}} ἰη Ρ]δίουβ 111. Βυσῆθ νοι ϑίλδίθα ἴῃ ἀοΥ Ζοϊί- 
ΒΟ γ  ἰγ ΜΑΙ ΠΘΙΔΟΚ ἃ. ῬΠγβὶΚ, πἰβίονβοι- ΠΟΛ ΥΙΒΟῦ6 ΑὈ ΒΟΙΙαπρ, 1882, Κ΄. 41 δ΄, 

21 νον βοὴ διΐ Ψ. θυραΐβ, 1.6 ποηιὖγε σόοπιδέγέφιο (6 Ῥίαίοη, ἐπέογργέξαξεο πομυεῖζο, 
Ῥαγὶβ 1581, 1.6 ποριδγὰ οἷο., βεσοοπᾶς τπέογργυόίαξίοη, Ῥατὶδ 1882, 1.6 πομιδγε ϑοῖ., ἐγοί- 

δῖοηιο τιόηιοῖγο, Ἐχέναϊέ (6 “᾿Απημαῖγο 66 ἢ «“5δοοίαΐξέοπ Ρομ ζ᾽ ἐσποομ  ἀσοηιθηξ 6ὅ268 ὀξιιαε8 
γεσψμοδ ἐπ γαησο, αὠρσηιοέό ἀ6 ποίεδ, ῬΑΥΒ 1880, Ρ. ΤΑΠΏΘΤΥ ἴῃ ἀθγ ἤουιο ρδεϊοδο- 
»λίᾳμο ἀε ἴα ἔγαποε οἱ 46 ἢ ὀϊγαπσεν αἀϊγίσόε ραν Τῇ. Ἀἰδοί, 86 αππόε, 1883, μὑ. 561--- 
518, 5. Οαἰπίμον, Ὀὲὶ6 ῬΡΙδίομίβομο Ζ8.1, Τθοροϊάΐηα, ΧΥ͂ΠΠ. Ηοῖϊ, 1882, 5. 149---15δ, 

. 1.. Ηοΐδοτρ ἰῃὰ ἀογ Ζουια ογίεΐχιιο αἰ ἀἰδίοιγε οὐ (ὁ ἰἰξέγαξεγε, 1881, Ντ. 28, 5. 21 ἴ,, 
ἔοσΘΣ πὶ ῬμΙοΙορυβ Βά. 43 5. 471 α(., Μ. Οιιγίσο ἱπὶ σι Πγοδοσ οὺ Ὅογ αἷθ Εοτγί- 
ΒΟΙγ [6 ΟΥ̓ ΟἾΆ88. ΑἸ οΥ Πιιηδνν ἰϑβθβομαῖς, 1884, 1Π ὅ. 12 Β΄. 
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Ζ84}1. Εγνϑοΐ τυῖτὰ ἴθσποῦ ἀ16 ΕἸ ΠίΖϑ }}, πεμπάς (ρΡ. 80, 2). ππᾶ [ἢτ 
Ουδάταὶ (8ὅ, 12), δοἢδβδ ἡ ῥητὴ χαὶ ἡ ἄρρητος πλευρὰ τῆς διαμέτρου τῆς 
πεμπάδος (8ὅ, 10). Εα]ΠΙΟΝ ΘΥΒο θη θ οι αὶ ῬΙΟΚΙΟΒ ἀΘΥ νοῃ Ρ]δίοῃ 
δοβοίχέθ χύβος τῆς τριάδος (8ὅ, ὅ γοτρ!]. τὶξ 84, 7), ἃ. ἱ. ἀἰθ Ζ8}}} 21, 8ο- 

το αἷἰθ Ζ881] 360, τό] οι 6 Ῥ]δίομ ἀνγδὺ πο δυβα ΚΠ] 10 ἢ ποηπί, Δ06Γ Ζὰ 
Αμίδηρ, Βοίπου Βοβεπηπηρ, ἀΟΥ φΘΟΙ ΘΓ ΒΟ 6 Ζ8}}} τ ὸῸ}}} Ζυγοὶ 6 11085 δ6- 
ΖΟΙσΠπο 3). 

Αμογουβοὶ8 ἤἡπᾶδί 516 ἢ} τη 65 ΑΡνγθίομθπθ. ΖῈγ Ζ4}}} 100 ἐγ 
710 ΐηζα, ππα ἱπάθιῃ Ὀοϊάθ Ζδῃϊθη θοῦ ἰῃ 16 Ζυγοὶ ΕἸ θάοΥ ζουϊορί 
γοτάοη, Κοιημηΐ Ζὰῦ 836 αἷθ θ4, υπᾷ Ζ0γ 27 ἀἰΘ 48. ΑΌΘΙ δὰ δβοῃδβί 
νου βἢγε ῬΙΌΚΙΟΒ ἴῃ ἀον ατπρρίτιπρ, πα Ὠοαΐαῃρ; ΘΓ ΖΒ θη 56] 8 8 πα]ρ.. 
Αποῖ βοδβοϊπέ αἷἱο [16 υ] οίογππρ; πἰοιὲ 416} 88] 06 ΤΘΕᾺ]ΘΥΪΟΒ σὰ Β6]ῃ. 
ὈΘΏ ΠῚ ΠῸΣ 4848 οἷμθ Ζὰ Ὀου τοπ, 80 Ἡὶγὰ ἢ. 35, 4---14. θεὶ βοβριθ- 
ΟΡ ΘΓ ΖΔ81] 75 ζυμπβοιδί ἀΔ8 ἝΟἸ]6α 27 οὐκιᾶτί 418 δὰβ ρ] οἱ 6 ἢ Θ ἢ 
Ἑδκίοτοῃ Ὀθοδίθμῃοθα. Ῥαρορθι σοὶρί αἋ΄1Θ Ζ8.1 48 τὴν δι ἀνομοιότητος 
πρόοδον (35, 20 .), ἃ. ἢ. 810 Ὀοδίθῃξ δὰβ ππρ]θ 6 6 ΕΑΚίοτθη, σὶρ 65 
Ρ. 34, 28 γοῃ ἄοὺ Ζ8.}} 36 μιοὶββέ, ἰῃβ θυ 516 818 Ῥυοάμπκέ γοῃ 3.8 - 4 
μοίτδομίοὶ ψιτά. ΕΜ οὐβομοὶηΐ 4180 αἀἰθ Ζ8}} 48, ΘΠ ὙΪΓ 516 τιϊέ 27 
γορ ΘΟ 6 ἢ, 818 μοτδυβροίτοίθη 808 ἀθη ρ᾽ ἰὴ ΕΔΚΊίοΥΘα, 
ὉΠ 50 ἰδέ Ο0}] τὰ ἰ6βθὴ διὰ δὲ τὸν ἐχ τῶν ὁμοίων ἀριϑμῶν ἐχπεσόντα, 
ΒἰΟμΐ ἀνομοίων, τνὶθ ᾿. 8ὅ, 9 οι] θίοτε 18Ε 3. Πθπμ ἀ8488 ἐχπίπτειν (688 
Ἠοτδαυβίγοίθῃ δὰβ Οἱποῦ ρον ῆθοη ἤθρ6] Ὀθοαθυίοί, τοὶρί Κα ἀδτϑῦΐ (88 

ἷπ ἀοιμβο θη ϑἰππο δπρονοπάθίο ϑυδβίδηναμι ἀπόπτωσις, ππᾶ τοΙΐοΣ ἰδὲ 
8158. Απδ]ορσίθ δηζυ  ἤγθὴ 6. ᾿. 30, ὅ ἔ. ρουτδυομίθ Αὐϑάτποκ : διὰ μὲν τὸν 
ἀπὸ τριάδος χύβον οὐδ᾽ αὐτὸς πάντῃ τὸ ταὐτὸν χαὶ ὅμοιον ἀποδρᾶναι δεδύνηται, 
ἃ. ἢ. ἀἰθ 2881 7ὅ δαί, ἰπβοίθση ἀ88 οἷπ ᾿ΠΤῸῚ ΟἸΙΘΟΥ 27 -ς 85 ἰδὲ, πίοι 
5,82 510} ΥΘΠΏΘη Κὔηποῃ γὸ Ο6Γ Ιἀοη ἐξ ππᾶ ΟἸΘ Ομ οἱ, ᾿πβοίθτ Δ ΌΘΥ 
- μοὶθβέ 95 Ὑ ΣΟΥ ---- [ἢγ ΔΠΔΘΙΟΒ ΟἸΘαἃ 48 ἰδέ, 6] 0.68 808 ΟἋΟΥ Ε6ρ6] 
οι σ᾽ϑίομοι Εδκίογθῃ ποιδαβροίγοίοῃ 1δί, ζαοὶρί 810 488 Αὐυγθίομθη Υ ὴ 
ἄθτη νοῦς α. 8. τ. 

Ὑ ΟἰοΥ Ὠοὶδδί 68 8ὴ ἀο βο θθη δἴ6116 (85, 10) γοὴ ἀ6᾽ Ζ8} 48, 516 
Βοὶ μουδυβροίγοίθῃ δβ Ἃδὺ Εδβ0ὶ τῆς ῥητῆς καὶ τῆς ἀρρήτου πλευρᾶς τῆς 
διαμέτρου τῆς πεμπάδος, ἃ. ἱ. νύ! 6 ὑθογβοίζί » 66 Γ γα] 6 ὑπὰ (ΘΓ 
ἐττα οη8]6η ϑοὶξθ ἀον ΠὨίδρομδ]θ ἄογ ΕἸη ΖΒ ]α. 

16 ΕΥΚΙΆγππρ πλΠ188 ὈΘΡΊΠΗΘΗ ταἱξ ἀθ πὰ 0188 αἴΘΒοΥ τ (Β6] δ ήΐθῃ ΤΥ οτίθ. 
Ὠδηἶκί τωδὴ 516} οἷη Θυδαταί, ἀθϑβθη οί -Ξ ὅ 18, 80 δ] οἷπ ζυυθὶ 68 ΕΌΘΥ 
αἀον Ὠίδρομδῖθ ἀ1 6868 υδαγαίοθ ουτο οίθβ Θαυδατγαί ὅ2 -ἰ- 523 Ξξξξε 580 ΕἸ ΟΠ Θἢ.-- 
Οἱ ϑἰέθη, πηὰ αἴθ ΘΌθα ογυ πίο ΠΙΔρΌ1816 (διάμετρος) ἰδὲ --- Κγ͵8ὃ0. Πΐθβοὺ 
ὙΥογί ἰϑὲ 4180 πϑοὴὶ ρυ οἰ ΒοοΓ Αὐβαγποβυγοῖβθ οἷπθ πλευρά, Δ0 6} πΙομί 
τῆς διαμέτρου, Ὑ]6 68 ἴῃ ᾿θο ]]οίθσίθι Τοχίθ 468 ῬΥΟΚΙΟΒ μοἱββί, Βοπάθσῃ 
τοῦ ἀπὸ τῆς διαμέτρου, »Ὧ)Ρρθ Ουϑδαάταΐοβ δ6 Γ᾽ ἀΘΓ ὨΙΆΡΟΠΆ8]6 « (νοτρ]. 35, 
---..ὄ ς-ςς......-.. 

2) γογρ]. 5. 44 ἢ, τοίου γουπον ογιν ] ίθη ΑὈΒΑΠΠΪπηρ. 
3. {προ Κϑῆγί ἰδὲ ἢ. 35, 265 ἠδλ8 {οι ]] οἴοσίθ ὁμοιότητα κι πάγη ρονθβθη ἴῃ 

ἀνομοιότητα. 
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11 ἢ.: ἢ πεμπὰς οὖσα ῥητὴ πλευρὰ τοῦ ἀφ᾽ ἑαυτῆς). γ᾿ Ζαυβαίχ τοῦ ἀπὸ 
γγῦγἀ6 4180 ὙΟΥ τῆς διαμέτρου Θ᾽ ΠΖΠΗΙ 6 β6Ὶ ἢ, ὙΥΘΏΠ τη8} ΠΟ ἑ ΔΠΏΘὮΏΠΙΘΏ 
γ}}}, 4485 ῬΙΟΚΙΟῸΒ 8ὴ ἀἴθθ6 Ὶ [6116 ππρθῆϑα πλευρὰ τῆς διαμέτρου δηϑίδίξ 
»ἶϑοῖία 468. Ουδάγαίοθ ἀΟΓ ΠἱΔρΡΌΠΑΙΘα ροϑαρέ 806. 

ὈΊοβοΒ Ουδάταί ἀΟΓ ΠΙΔρΡΌΠΆ]6 γορ ὅ, ἃ. ἱ. αἷθ Ζ8}} ὅ0, δὲ ἡυῃ 
ὭΔΟ ΡΙΌΚΙΟΒ, θοΥο  πβῦϊτμθ πα τὶϊΐ Ρ]αίοπ ἢ), οἷπβθ ἔτδοηδθ Ὑ αγ26] 
(γ 80 -- 7,0710678 -- ) υπᾶ οἷπα ροηϑμοσίθ ταίϊοπα]θ ῬΥΏΓΖΟΙ, πβ πη ἢ 7 τς 
γ80---1. 16 νόον δηρο  στίθη Νοτίθ ἀθ8 ΡΊΌΚΙΟΒ θοἀθυΐθη 8180, 
ἀλ85 α16 Ζ8}} 48 μογδυβροίγοίθῃ 8οὶ 808 Ἃ(ΟΓ Εθ6ρ6] ΒΟΥΤΟὮ] 468 Θυδάγαίαβ 
ὑδόγ 7, σον 68 τες 49 ἰδέ, 8415. 468 Ουδαταίθβ ἀθὺ ὈϊαρΌμ 416 ἀον ΕΠ ηἴς- 

281, Ὑγ ]ο.68 -ὸΞ 50 ἰδ. 

ΝΌΟΝ ἀογ ΕγκΙάγπηρ Ὀοάαγί 448, γγὰβ ἢ. 85, 2 σὸὰ ἀθὺ Ζ8}} θ4 ρθ- 
βαρὶ νυῖτα : ἄρρην ὧν διὰ πεμπάδος χυχλίζει ἑαυτόν, μένων, προϊών, ἐπιστρέ- 
φων χαὶ οὐδαμοῦ τῆς πεμπάδος ἐξιστάμενος. 

Εΐπὸ Βομνίοσ κοι ορέ δυο ἰῃ ἄθηὶ Ζηβ δηρ ἀΟΥ Ὦ οτίθ 
Ῥ. 35, 10---12, ἀθῃῃ αἰ βοθῦθῃ ουνν πίθῃ γα 0}816η πα ᾿γτα ]0}8]6  ϑ'ϑ θη 
465 Ουδάταίοβ ἀθὺ ΠΙαροπ816 ἀοΓ ΕΠ Χ8}} οτθη 818 θη Βργθο θα ἄθπὶ 
νοῦς, 416 ΕἸ χ8}}} 56 1 08ὲ ΔΌΘΓ, ἰπβοίθτη 816 αἰ ταομ8}6 οῖίθ ἴῃγΟΒ οἷ- 

ϑθπθη Οἰϑαταίοβ ἰϑί, 815 ΘὨΙΒρΓΘΟΒΘ μα ἄθπ) νοερὸν πέρας ραβθίζΖί. 
Ἐπ ἰδὲ ΙΟΥ πἰοιΐ ἄογ Οὐδ, Ο165 πᾶ ΔπάθτοΒ ΟΣ Ζὰ Ὑουο] ρΘῃ : 

ψ ΘΙ ΠΠΘῊΥ ὙΘΠάΘῚ ὙΓΙΓ ΠῺΒ ΖῸΓ Βοίγδο ίπηρ, ἀΟ6ΓΥ ἰη ἀογ ΗΒ  τ (68 
ῬγΟΚΙοθ γουρούπμάθπθη ροϑομηθί τ βοῆθη ΕἼΘΌΤΟΙ Ρ. 42. Εἷῃ Ηΐπνγοὶβ δαΐ 
ἀἸθθο θη πᾶσί 5[0}} 'πὶ Τοχίθ πἰοθί. οὶ δ]οὶδὲ 416 Μὅρ]ΠοΙκοὶς πίοι 
ΔΙΒΡΟΘΒΟΒΙΟΒΒΘΙ, ἀ8585 ΟΟΥ Ομ  ΠΒΙΘ6]10Υ 86 108, βοίποη οτίθῃ ποῖ οἷπθ 
τ Βίβοιο Ευ]δαίοταπρ, θοροῦ ε μὰρ06. ὙῚ] τῆλ ΔΡοῚ αἷθ ΕἸΡΌΓΘΩ ΠῺΣ 
818 Βοὶΐταρ; ΘΙ Π65 βρἄξογοι ΕΚ ΓΟΥΒ ρ ] θη [88861, 80 ὈΘΒΔΙΓΘ 816 ἱπητη61- 
πὶ ἰῃτο ὙΠΟ Πρ οἱ, τγ6}} 516 οἰπθη ἀραάδηκΚοηρδηρ; ἀδγβίθ 6 η, ἀ6Υ δυρθῃ- 
ΒΟ ΘΙ ΠΟ τὰς ἀΟΓ ΤΟΠά6 πη 2 ἀ68 ῬΙΟΪΟΪΟΒ ΒΘῚΤ 816 ΖΒ ΘΠ δ ηρί. 

ῬγΟΚΙΟΒ σοῦ σζυμδοιδὲ σοῦ ἄδπι Ρ] ἰομβομοη ϑ'δαίζθ δῦ8, ἀ8885 ἄθηὶ 

σοί Εὐζοαυρίθῃ οἷπο τοὶῃ ἀθκδαϊβοῦθ Ζ8}1 ζυκοπιθ. δροροι θ6- 
ΤΌΒΟ ἀδ5 ΠΩ ΘΗΒΟΒ]ΠΟἢ Εγζουρία δαυΐ θἴποιῃ γον] 18, ἰῃ Ὑγ 6] ο 68. 416 Ζ8}}} 
100 Ζ} Οἱ ΠΟΥ ΔΒ άοσΘ πἰοδὲ γοὶῃ ἀΘΚΔαΒομθὴ ἰγοίθ. 1686 δηᾶάθτθ Ζ8Ἐ) 
γα νὸρ ῬΙΌΚΙΟΒ ροὈΣ]αθὲ πὸ ἄθπι Ὀοτο 8. ΟὔΘη οὐ πίῃ ἐπίτριτος 
πυϑρμήν, ἃ. 1. πο} ἀ6τὰ ὙΟΡ ΒΑ] ηἷΒ 4 : 8, ἀπ ἰδέ ἀδιηπδοῖι 75. 1686 ΖΔΕ], 
Βοιοσκί ῬΓΟΚΙΟΒ ὙΘΙΓΟΓ, βοὶ γοῃ Ραΐίοι βοὶ δδί ἴῃ αἰ ΟἸ1Θον 27 ππὰ 48 
Ζοι]ορὶ τνογάθῃ (ρ. 84, 8). Ὀία Ζ8}}} 100 806 Ρ]αίοι Ζύσᾶῦ πηροίθὶ]ς ρ6- 
Ιαββθη (84, 9); ἀθῆμοοῖ Κύὔπμηθ τϑη 800} ἀἶθ8θ0 ἱπ Ζυγοὶ π8 0 ὈΘΒΕΓΤΩΤΪΘΓ 
ΑΠΔ]ορῖθ βου] οί ΖΔΆΪΘα Ζουοσοι (84, 24: ὁ ἑκατὸν ἐχ δυοῖν γέγονεν 
ὁμοιότητι χεχρατημένων ἃ. 8. γγ.}, δ] ἴῃ 64 υπᾶ 36. 16 ογβίογο 1146 
ΒΟ. πδο οἰ ἰβδο βίου Απδιορί (3.11, 25), ἄθπῃ βἷο θθσιμο ϑαἱρ] οι δυΐ 

4) Η. Μαγίίΐη, 26 ποριδγε πωρέξαϊ ἴῃ ΟΣ ουμο αγολόοϊοσίψφμο, Χ 1176 ἀππόε, ργεηιῖδγε 
γαγέϊο, 1850, ρ. 215. 281 ἢ, Μ. Οδηίον, ψουγθβιιηρσοι θοῦ αϑβοβίοἰνίο ἀθν ΜΑΙ Ποιη ΔΚ 

Ι 5. 191, 7. θυρυῖθ, 1.6 ποηιδγε γόομιόέγέχιδ, δοοοηπεῖα ἐπίεγρτόξαξίοπ, Ὁ. 18 ἵ., Φ. 1,. Βοὶ- 
"νοῦς, ΡΙΗΠΟΙοσΒ ΧΙΠῚ Κ΄. 4172 
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ἀΟΓΥ Ζνγ6128}}} πὰ Κὔπηθ δυΐροίδβδέ Ὑθι ΒΟΥΤΟΒ] 418 ἀ6Υ ΚΌΡΙΒ (68 
Ουδάταξοδ, τῦῖθ δῦ 818 ἀδ8 Θυδᾶταί (θα Κα γὸρ 2. Ὠδραρθῃ 516116 
ἀ16 Ζ88} 36 Ζδὺ 8πο οἷθ Ουδαχδί, Ὠδη] 16) ἋὯΔ8 γοὰ 6 ἀ87 (34, 29), ᾿ 
ΔΌΘΙ Θηίδίδη θη 8οὶ αἀἰ6 Ζ88}1] δὰβ ἀδθὴ ἘΠρ] ΘΟ Θη ΟΥ̓ΠΠαΖΔΉΪΘ 468 ἐπί- 
τριτος πυϑμήν, ἱπάθσιη ἀΔ5 Ουδάταί γὸμ ἀγοὶ υουνἰθυίδοιἑ οσάθῃ Ββοὶ. 

σονγοῖ δυο βοὴ ῬΓΟΚΙῸΒ ΘΓ α16 ΟἸΘΑΘΣ ἀθὺ Ζ8481] 100. Υγοπ 
ἄἀθῃ ΟἸἰϊθάθτῃ ἀΟΓΥ Ζ881] 75 βοὶ 27 415 ΌΣΟΙ σορ 3 σὴ 86} Ἃ6Πὶ 
Ῥηοῖρ ἀογ ΟἸΘο μοὶ Ὁ δαυΐϊσοῦδυΐ (8ὅ, 5), υϑβτομα 48, σῖθ ΜΊ}ΙΓ ὈΘΓΟΙ 8 
ΒΔ] 161, ΒΟΥΨΟΝ] 88 ἀ6Υ Β6661 ἀ6Γ ΟἸΘΙ ΘΒ 6 ὁ 418 88 Ο6ΛΘΓΙ Β6ρ6] ἀθὺ ταῖο- 
ΠΘΙΘῺ ὑπαὶ ἰὐγδ 8416} ὨΙΔΡΌΠΔΆ]6 γοὴ ὅ ποιδυβθροίγοίθῃ δαὶ. 

ΘΠ ὙΪΓ ΠῸ Ἃ1686 βϑπζθ ΑΥΘρππρ ἘΡΟΓΌΙΟΚΘ ἀπ ἀδηδοῖ 
ἔταβθῃ, Οὐ οἴνγα 4116 ἰθὺ οὐδ μηΐθῃ ΖΔ Ώ]6η ππίου Οἷπ6 σοιπθηβϑιηα Εθρ6] 

ΒΟ ὈΠίΘΙΟΓΟΠΘΏ, 80 Β᾽πα συμδοηδί αἰ 6͵ σοι ΕἸΘτηθηΐΘ μοὶ ϑοὶία .ζὰ 
ἴαββθι, ὙΘΙΟΠΘ ΠῸΣ ΥΘΓΘΙἢ26 11 δαΐγοίθῃ. [048 Θυδᾶγαί γσορ 10 Ὀὲ]ἀ θὲ 46} 
Αὐδρδηρβρηρκί ΕΓ 4118 γοὴ ῬΓΟΚΙΟΒ ροβοίζίθηῃ ΖδὨ]θη, 806: αἷθ Ζθοβδη- 
ΖΔ] βΒ6] 08ὲ Κοτηγηΐ 1π ΒΘ ΠΟΥ ΑἸΒΘΙ ΔΗ Δοσβοίζαηρ; πἰοὶ γον γογ. 16 
ΖΔᾺΪ ὅ ψὶῖγὰ οὐ ηΐ ἴῃ ΟἾΠΘΓ Ζυηϑοιδὲ ΠΟΣᾺ τἄβο Βα θ ΒΘΖΙΘΙΠΙρ᾽ ΖῸΓ 
ΖΔῺΪ 61, δθοσ ᾿ϑύζίοσθ β6]8ὲ σίγα ρϑη 88 ἀθη ΕἸθιηθηΐθῃ ἀΟΥ ΑΥΠΠΙΘΕΪς 
815. 43 ον 82 οὐκὶτί. Βοδυῆρ ογάθῃ δηροῆι γί ἀλθ Θυδᾶγαιί γορ ὅ, 
ΒΟῚ6 αἷθ τδοηδὶθ πηᾶ αἴθ ἱὐγδίοη])6 βοΐ 408 Ουδαγαίθβ ἔθου (6Γ 

Βδρομ816 γοῃ ὅ; 8]]6η χὰ Απὺῆθδα ἋΟΓ γοιρομδηηΐθη Ζϑῃ]Θη αἰ ΘΏΘἢ 
800} αἶθ80 οΥίΘ ποδί. 6] θ8ὲ ἀΐθ ζυγοῖζϑ], ὑοῦ ὙῚΓ ΒΟ ῦθη 818 
Βαδὶβ σομ 64 δὴ τίθη, Ὑὶγὰ γομ ῬΙΟΪΟΪΟΒ πἰομξ Πϑι ΘΠ ΟἾ, ΒΟΠ ΘΓ ΠῸΣ 
ἴῃ ἀθπ δοροθὶ οἰ ἐθίθῃ ΒΘηΘημπηρθη τετράς ππηα ὀγδοᾶς θαΘΓ ΚΙ Ομ ἰρί, ὨδΔ- 
δοθθ ΘΗ  ΟἾΚ6}} 510} γοη Β6] δὲ δὰβ ἄδη Ζ8.]οὴ ὃ υπᾶ 4, 818 ἄδῃ Ε]6- 

ΙηΘηΐθ 468 ἐπίτριτος πυϑυήν, αἴθ ἀυτοιρομ θη Ερρ6], δὰ8 ὙΘΙΘΆΘΥ 8116 
γῸΠ ΡΙΌΚΙΟΒ οὐ πΐθα ΖΔ] 6 η βιοι Ἰοΐομί οὐκ  ἄσοθ. Νϑοῖ ἄθῃ γ6:- 
μΆΠ πὶ8 νορ 4: 8 νὶγὰ δὶβ 100 δρροϊοϊίοί 75. 2646 σοῦ αἴθβθῃ Ὀοίάθῃ 
ΖΔ θα πυὶγὰ χου]ορί ἴῃ οἰποῃ ΌΣΟΙ (64 ππᾶ 27) πηᾶὰ ἱπ οἷῃ Ῥτοάυκί 
Δ8 ὉΠρΊΘΙ Ομ θη Εδἰκίοσγθῃ (36 ὑπὰ 48). ὨΪ16 ατυμαζϑα]θη ἀογ Ἦ ὑγ6] τὶθ 
ἀογ Ῥιοάυϊκία βἰπᾶ 4 ππᾶ 8 ἰπ 8116} τηῦρ] οι θα Κοπιθἰηδίίοπθῃ γ0} 16 
αὐτοὶ Εακίογοῃ, πϑ 10 ἢ 

4.4.4 -ΞΞ- θά 

4.4. ὃ ΞξΞ 48 

4.3..3-- 36 
9.29 .8 ΞΕ 27. 

[16 βὲοἢ βίθιθῃ ἀἴθθ6 Ζ8.] 6, ΘΌΘΏΒΟ γΥ]6 100 : 78, ἴῃ ἄθὰ [ογ]δαΐθη- 
ἄδη ὙοΥ ΒΔ] 18 4 : ὃ. 

Ὠΐοθ6 ἰδοῦ Ζ8}]ΘΏΡΥΠΡΡ ΘΓ Προι μὰ Ὡππ ΔΘ ἸῺ ΟΘΥ ΘΙβίθῃ, 
Ζιγοϊΐθη, γἱϑυίθῃ ἀπὰ ΕΘ νοη ἀθῃ Πδηἀβοῦτ ]]οἢ ἃ ον] θέθγίθα ΕἸ ΣΌΓΘΗ 
(Ρ. 42), υπα νδ ΒΟ ΘΠ 0 ἢ Δ ἢ ἴῃ ἀἋΘΓ αὐ θη ΕἸΡῸΣΓ ἀδγροβίθ]. 

ὮϊΪ9 Ζδβίθη 8, 4, ὅ Ὀι] θη ΒΘ Κδη ΒΜ 0} ἀϊο Οτυπαϊοσα 468 Ββορδ- 
πϑηηΐθη ΡΥ ΒΑρΟΥΘΙ ΒΟ ῃ Ὠγρίθοκβ, ἀθββθῃ Βοἀθαΐπηρ, οἰ μουβοὶ 8 ἀϑυη ὃὉ6- 
βίο !, α16 ΚΙοϊηβέθη σᾶηζθῃ ΖΔ. ] 6 η ἀδλιβίο! 6, νοι 6. πϑοῖὶ (6 Γ ΕὈτπιΘὶ 
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42 -Ε 42 --ὄ δ2 4]5 βοιίθη δἰ ποβ σοι ΚΊΊ ρθη Ὀγθίθοῖτ8. ραζοίοινποὶ πϑγάθῃ 
Κὔμπηθῃ, Δ ηάθυουβ 8 ἀδγμ, οἴμθη τοοβίθη ΤΥ ΚΟΙ ἀὕγοι ρον 886, ΓᾺΡ 
Ηγροίΐίοπυβο ὑυπα Καίμοίοη σορθῦθηθ Βοίγάρο πουζαβίθ θη). 

Πῖοβοθ Ρυιβδρουθίβομθ Ὀγροίθοκ ἢὰῃ δέ πῃ ἀθῃ ΒΔ ΒΟ τ 6 δ 6᾽- 
᾿ιοΐοσέθη ΕἸΡΌΤΟΩ ἀυγοβ το ῃγίδοιθ ΜΠ ΠΡ ΚΑΘ ΘΓ οιΐθη πιὶϊξ 8 υπὰ 
ἀυγοῖ ρον 1886 ΕΠΒΟΒ ΔΙ ΠΡΟ Ζπ οἰπθη Ὠτοίθοκ, ροβίδ! οί οσάθη, ἀθβθθῃ 
Καϊιοίθῃ ἀΐθ Ζδῃ]θη 100 πυπᾶ 75, ππὰ 1646 Καίποία αἀἰ6 γοτθοῦ ὈΘιηο  Κίθῃ 
Τ6112Ζ8 ἢ] 6, Βπ]Π]1οἢ 64 -ἰ- 86, θ62Ζ. 48 -- 27 δυϊνγοίβοῃ. 

16 ὅδομβθ δηΐοιο β᾽οἢ οἰπίδοθ [Ὁ] ΟΠ ἀθυταδθθθη. ΕἾρ. 1 5.61}} 
ἀΔ8 πὐβρτπρ]οθ Ῥυδρογθίβοιθ Ὀτοίθοκ ΑΒΓ ἀ8ι:, δὴ ἄθββθῃ δοϊίθῃ 
αἴθ Ζδῃ] θην Ὑ ὃ ε ΟΡ οβοΘθθη Βδἰπα. Ὀίοβοα Ὀγϑίθοῖκ οὐδ] ἰὴ 
ΕἿρ. 2 οἷῃ Νοθομάγριθοκ ΑΒΖ, ἄθθθθῃ ΚΙ] οί οτο Καίμοίο ΑΒ ἰάθη βοι 
ταϊξ ἀοΓ ρουὔββοτθῃ Καίμοίθ 468 διδιηση ἀγθίθοκα ΑΒΓ ἰδὲ; 68 σῖγα β16}} 
84,|80 νου 0} ΑΒ : ΒΖ -Ξ 8: 4 νϑυβδ]θη, ἃ. ᾿. ἀΑ ΑΒ ἄδῃ οσί 4 δαί, 
Β0 τα ΒΖ -Ξ- 81 βϑίῃ. [Ι͂ἢ Ἃδὺ Τμδί ἰϑ8ὲ χὰ βοιία ΒΖ ἴῃ θ᾽ Ηδῃαβολτ 
εἾ δοΙρΟΒοΒτΘ θη. 

ΠΊ᾽Ά6Ὲ6 'ἴπ αἀογ Βδπαβοδτ  [ΟἸροπαθ ΕἸΡῸΙ ἰδέ γουβίθιτηοὶς: 56 1858. 
ΔΌΘΥ τϊξ ΘΊΌΒΒΟΙ ἮΝ ΔΕΓΒΟ ΘΙ ΠΟ Κ ΟῚ Β0 ἢ). 80 ΠΟΙΒΙΘΙΙΘα, σὶρ αἷθ δι8ρε- 
Ζορθῆθῃ [ἠπηΐθῃ ἋΟΓ ΠΙΘΓ ἰοΙροπάθῃ ΕἾρῸΣ τ ἀθπ θοαὶ ΒΟ  ΘθΘμ θη ρθο- 
ΑΘ ΠΙΒΟ ἢ πα ΖΑΒ ΠΟ ΠΒΙΔΌΘΗ 65 ἀδιβίθι θη, σοζὰ ἀἷδ νοϊΐοτο γογηὰ- 
ἔππρ Κοιηπιΐ, Ἃἀ4585 Ζυρίθίοι οἷῃ Ἐθομίθοκ ἀδτροβίθ!ξ τγ8, ἀοθβθη ϑοίΐδη 
ΖΑ, ΑΓ ππᾶ ἀϊο Ὀοϊάθη ρυμκίογίθη [πθῃ ὙΤΆΙΘΏ: 

Π16 εϊξοηνγοτίθ ιβ υπᾶ τς βίθ ]6ὴ 6 ἀἄδ8 Ὠσοιίδονα ἀθι ϑοϊίθη ΑΒ υπὰ 
ΒΖ ἴῃ ΕἾρ. 2 ἀᾶγ. ΟὟ δποὸὶ 416 Ζδμ] θην ἐγ α16 ΕΠ τίρϑη ϑοϊίθη Ὀοὶ - 
ΘΟ ΒΟ ΘθΘ ΆΓΘΙ, Π.Π58. ὉΠΘΗΙΒΟΒΙΘἄ6η Ὠ]οΙ θη. ΕΒ ἰδέ πϑτ 160} 21" -ΞΞ 
20, ΖΒ οεοε: 74, ΒΓ ξξ 1244. ΑΒ - 98. 

Πῖ6 ἤὰῃ ἔΟΙροπάθ ΕἸΡῸΣ 4 ἰδὲ γὸρ ΤΟΟ 8. Ὡπίθη δὴ Ζ ὑθιγδο θη. 

ΗἸΘΥ ΒΘΘη ΨῈΓ ἀ8485 Ὀτοίθοῖς ΑΒΓ τὰ ἀθη νργαγο Δοίθη οἰ θη θοίγσ ἢ 
νου ΕἾρ. 1, πϑπι! οι ὃ, ιβ, τΞ. Νῃ ἰδὲ ἀδβ Ὀτοίθοκ ΑΖΓ ἀθὺ ΘΌΘῃ γῸὴ 
ΠῺΒ Ὑ]Θα ΘΙ Υροβίθ θη ΕἾΡΠΣ 8 50 δῃηροορί, ψἱθ ΕἾΣΙ 2 68. γουβοιτοὶδί. 
Ὠίοβο5 δηρϑίορία Ὠγθίθοις, ψ 6] Π68 ἴῃ ΕἾρ. 4 τέ ἄθῃ Βυομδίδθοι ΑΒΖ 
(γψ]6 πὰ ΕἸΡ. 2) θοζριομηοί θὲ, γα πὰ γα γάορροὶξ χὰ ἄθι Βοοδίοοκ ΑΒ2Λ, 
ὉΠΑ νγο το θα αἶα δοίίοῃ ΓᾺ υπᾷ ΖΛ 18 σὰ ἄθιῃ δομηϊ ρακί Κα 

γουδηρο. ὯΔ 4848 ρϑηχθ Ὠγοίθος ΚΖΙ|, ἀοθθοῃ ϑοιία 21 ἀθὰ  οτί 
10 - 9 - 25 ἀδγβίο! δ, ἄθπι Ὠτοίθοῖς ΑΒΓ Ἐμη] ἢ 18ὲ, 80 Ὀογθομποί Β᾽ 0 ἢ 

δ) Μ. Οδηίοσ, γουϊθβυηρθη {6 γ Θσβοβίο θα ἀογ Μαδιηδοκ 1 3. 50. 92. 134. 144. 

159-.---159. 
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ἀἰο ϑοῖία ΚΖ --ς 384, υπᾶ ἀ8Α ἀ6ΥΓ οἷπ Αὐβομηῖ! ἀἴθβοὺ ϑοῖίθ θθγοι 8. Ὀ6- 
Βέτηπι: δ, δ] ἢ ΖΛ Ξε 12, 80 Ὀ]οδὲ ΠΣ ἀθῃ πάσῃ ΑὈΒΟΒηΣ ἀΘΥ 
οτ χὰ γ,  ίοο 8ὴ ἀ6Υ δοίη θη [6116 τἱομερ βἰο}. ἡπάθί. 

ΕἾς. 5. ἰδὲ ἴῃ ἀοὺ [856 πᾶ ἄθδηῃ γοΙ δ] πἰβΒθὴ ἀΟΥ Γη16ῃ, ΒΟΜῚ6 ἴῃ 
θη ρϑοιθε!βοῆθη ΒΟ βία θη ἰἀΘΠΠΒΟ πτὶϊξ ΕἾρ. 4; ἀ06} βέ6 1] 6 αἷθ 
ΘΙ ΟΒΟΙΘθΘμθη ΖΔ }]Θηνγοτίθ 8110}. Π 8] 06 4845 το 66 ἀοὺ ΖΔ] η γοῃ 
ΕἾς. 4 ἀδγ. ὅο ἰδὲ 65. πῃ σοίππρθη, 8η ἄθῃ ζυγοὶ Καιίμοίθηῃ δἰη68 Ῥγίιδ- 
ΒοτΤΘΙΒο θη ὨΥΘΙΘΟΚΒ ἴῃ Οἱπίδομδίον ΕἸ] ΟΚΘΙ ἢ ρ' 818 ἄστη ἰδιη) ἀτοίθοὶς 
αἷθ νοὰ ῬΙΌΚΙΟΒ ροβοίδίθῃ Ζϑηϊθη 100, 70, 61, 36, 18, 27 ἀαγχαβίο! ]οη. 

Ὠ16 Ιοἰχίο ἀν ρου] οτίοη ΕΊραγθα δὲ 8116) ΑΠΒΟΒθῖη Ὡ80})͵ ζατη 
ΤΟΙ νογάοσθί. ΝῸΓ φυνοὶ ρϑοιηθίγβοῦο ΒΟ ΘμΒίΆ 6 ῃ δἰπα οὐπδ]έθη, πη ἀἰθ 
ΘΙ ΒΟ ΘθΘμΘ ΖΔΠ]Θη βὲπα πὰ, σὰπὶ Το} νογβί πα] 9. ὙΥῚΓ ὈΘΡΊΠΠΘη 
τηἱΐ ἀΟΥ ΒΟΘΙΒΟΒΤΙ͂ τϑο8 α σ΄ ὃ η. Ὁ 16 ΟΤῸρΡΡΘγπρ ὃ ἡ ποὶρί ἀδ!]οΣ, 
ἀδηβ ΨῚΓ 65. ΠΟΥ αἱ ΒΡΌ ΘΙ ΖΟΙΟ θα σὰ πα ᾿Δθθη. Ναη Κύπηϊθ πηϑῃ (88 
δου οίογίθ ἰθβθὴ 8418 ἂσ ὃ η΄, 4. !. 1200 -Ἰ Ἐ 1 -Ἡ {; ἀ008 ἀᾶ νἱνῦ δὴ 
αἀγοὶ δηάθγϑῃ ϑϑίθ] 6 α 418 Ζϑίομϑηῃ ἀδὺ Εὐπμοὶἑ, πἱομέ ἀν Ταυβομά, ἤπάοῃ, 
80 ὙΓΔ ὑγ0}} Ζὰ ἸΘΒθῃ βοὶῃ ἃ ς΄ δ΄ η Ξ-- 1 -ἰ 4 -Ἐ 1 -Ὁ ὑ ξξ 1ζ. Ῥοιηβοιιδί 
Β'Πα ΒΊΟΠΘΥ χὰ Ιοβθὴ 6416 ΒΘ, ΒΟΙΥ ΘΗ ἃ Ὑ τ6 τῷ 1 - ζ -Ἐ ηἷς ξξ 12, υμὰ 

βγιεΞε 2 -Ἡ {-Ὁ τἷς ξξ, 28. Αὐββοιάθῃῃ ἤπάθῃ ὙΓ τϑολίβ τε --- 80ὅ, 
[1ΠΚ8 α ι΄ ε΄ ΞΞ 1 -Ἐ γ» Ἤ τίς ξξξε 15, υμά χα ςγιςξξ 21 -- ἀ- {- αὶ Ξξ 

213} πε λιν. 6Υ ποτ Ὑ τί ἰδὲ βοβνγθ! οι το ρ, ἀθπη 1.1 τ γαθ 
ἃ ς΄ τὰ ΒοΠγΘΊθθη Βοίη: 68 Ἰἰορὲ 8180 π8}16 ἃ ιε΄ --Ξ 1γἷς ζὰ νϑυπαΐθη. Αποὴ 
ἴῃ τε τηϑρ' Ὁ] ἀδ8 ΒιπομΖϑίομβοῃ ιε΄ γουβίθοκί βοὶη. Ὠΐϊθ ατ 6 ΒδῖΠ 6 
γοη ἰδιαηδγ ἤθη ς΄ γ᾽ ιε΄ ΝΥ γὃς ἰδὲ το ρ ρΘΌ]ἀθέ ἀπ Ὀϊοίοί 4180 δὴ 
Β0} Κοΐπθῃ Αη]8388 χὰ Ζυνοίίοῖη. ΕἸΘΥ τἱγα δὴ αἷθ Ζ8.}} χα Ζ Φ,,ΟΗΒ 
ἤπάδῃ, 4180 Καὶ ΟᾺ] 8418 δϑοιῃθί τ! βοῖθῃ ΒΘ Βίδθ6 πη ΟὈΘ ἂη 416 ϑρ᾽ξχα 
Ηΐη βοίζθῃ, Ὑγηδοῦ ἀθν ΖΔ] οηθοίταρ ἃ ς΄ γ' ιε΄ Ξξε 123, νου] θοη νυ ὕγαθ. 

γου 8}16ὲ αἀἰθβθη Ὑ ουΐθῃ ἸΆ586η βίο σαπδοιδέ Ὁ] ροημ 6 ἀγοὶ 
(αὶ ἃ γ' ι΄ -Ξε18 

(δ) α ς΄ δ΄ η΄ -- 1ζ 
(0) β γ᾽ ιε΄ -Ξ 28 

τὶς οἰπίσοι ἮΝ ΔΕ ΓΒΟ ΘΙ Π]ΟὮΚοΙἐ Οἱ ΠΟΥ ΘΗ. 
ιν οὐ ηίθη ΟὔΘη (5. 142) ἀ6η τλϑοπαθη ΝΑΒΟΤΙραυγοτί 7 --Ξ 

γ80. δ παὶ γ}80 - 57κ.2 ἰβέ, 80 δέν κϑὶὶ βἰο ἄδγϑιβ ἀθν ΝΑΒογαηρθ- 
γγοτὶ 1 δὲν γ125). Ζα ἀΐθθθηι βοθῦθῃ 418 ὦ γογζϑίομηθίοη οσίθ νυ}! 
Βο ἢ) πᾶὰ ὁ πδῆοζὰ νἱὸ 4: 8, πη ὁ ψὶθ ὅ: 8; 68 ᾿88ι 516), 4180 γϑῖ- 

Ιηπΐθῃ, ἋΑ88 οἷὰ Το γοὸὰ ΕἾΡ. 6 οἷῃ γι δρογοίβοιθθ ΠὨγοῖθοκ ζοὶρίθ, 
ἄθββϑθῃ Κ]οίποτο Καίποίο αἷθ ϑ'οιίθ οἰποθ Ουδαταίθϑθ γοῃ 2 ΕἸ ΟΠ ΘΠ ΘΙ ΠΟ ἴθ ἢ 

ἀδτβίθι θη 501116. Ὠδ8 Θυδάγαί ὑδογ᾽ ἀοΥ ρτὕββογοῃ Καδίμϑίθ ν8ῦ ἀ8πη βἸ Θ᾽ οἢ 

πὰ ππα ἀΔ8 Ουδάταί δον ἀογ Ἡγροίθππδϑο ρ]ϑίοὶ τ ΕἸΒΟΒ ΘΗ ΘΙ ΠΟ ἴθ. 

16 ονίσοι ἀγοὶ Υοτίθ α, ὅ, ὁα ψὐγάθῃ 4180 ἀ6᾽ Βοὶδθ πδὸρ ΝΑΒΟΓΠΉΡΘη 
ἄον ιΖοὶ σοι 2, βουίθ σου 47,2 ππᾶ ἐγ.2 ἀδγβίθ θη. Ὁ θπῃ Βἰοἢ πῃ 

6) ΟἈδηΐίοσ 8. ἃ. Ὁ. 3. 154. 191 ἢ, 332 ἢ. 331. 360 ἢ. 

ΛΔΉΞΒΟΡΟΤΑ γνάαβιὰᾶ. 1]. . 10 
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α: δ: 6 ϑοπδὰ σὶρ 3: 4: ὅ γρυθ] θη, 580 Ἡ ΪΓΘῚ ὙΪΤ ΠῸΓ Ἃἷθ6 61} 
ΝΑΒοσαηρ Φ ἣΓ 7.12 ἀδταιθ Θπίπθθιηθη Κὔπποη, ἀὰ Αῦδῦ ὁ ππᾶ ὁ σι ὦ 
ΠῸΓ ΔΗΒΒ ΠΟΥ 510} τῦῖρ 4: 3, Ὀ62. ὅ : 8 γοιθδ] θη, 80 ὙΠΓ ΒΟΥΤΟΪ] ὅ 818 
6 Οἰπθῃ γῸῈ ζᾧ δου ἱομοπάθῃ ΝΑΒΘυπρϑυγοτί ἀθυβϑ θη ὙΥ Ό1Ζ6] ἀδγβίθ!] θη. 
Ὀ]6 Απϑτθοβπππηρ Οὐρὶ θέ: 

γ2 πδοὴ « --- 1,4. 
- ὄδ-ε͵1,406θ28 

- δσπτ-ε1,44. 

Πα ἄογ ροβδῦθῖο οτέ σου }2 (δυῖ ἀγοὶ Πβοίπιϑ]θη Ὀογθομμθὶ) 1,414 μ6- 
ἰὰρί, 80 18 α αἀπὶ 0,014 χιι Κ]οΐπ, ὁ ἀπ 0,008 Ζὰ ΚΙοίη, ΘΒ 0 ἢ ὁ ππὶ 

0,026 2ὰ »ΙΌΒθ. ὼ Πυτο Ομ σοθθα ὦ, ὁ, ὁ ἔν γ2 ἄθῃ οὶ 1,415, 
ες 4,80 οἷπο ΝΕΒΟΥαηρ, ὙΘΙΟ 6. ΠῸΓ τπὶ οἷτοα 0,001] ΕὔΟΓ ἄθῃ πἱγΚΊ 6 ἢ 

Βοίτδρ; Εἰπαπδρ ἢ. 
ὙΊΓ βίο ἴθ ὙΟΤΉΘΥ ὙουβθοΒυγθὶθθ ἄθη τί ἃ ς΄ γ' ιε΄ ΞΞ 175; [6 Γ. 

Αὐοὰὶ ἀἴθθον [48δὲ 5:0} δηβθθῃ 8418 οἷπ ΝΑΒοταπρδνγοτέ γομ 4}. 2; 6Γ δηΐ- 
Βρτοδέ 4180 ἄθμ οὐίροηῃ οτίθ ὁ υπᾶ οτρίονέ γ732 -- 1,428. 45 δυϊμπιθ- 
ἔβομθ ΜΙ6] δὰβ ἀΐθβοθ Ῥοτίθ υὑπὰ ἄθ οὔθη οὶ ὁ Ὀογθοῃηθίθῃ [δ 
1,4156, 4180 οἷῃὸ ΝΆ ΒοΓπηρ, τ ] ἢ 6. ΠῸῚ τὰ οἷγοδ 0,0012 ἀ6ῃ νΣΓΚ]Ο ΘῈ 
Βοίταρ σοῦ γ.2 θογβίοίρι. 

Π45 ἰδὲ 68 οἶα, γγὰβ ζ ἀοΥ δ μαβο τ ΠΠ ΘΒ 6 η {ΠΘ ΘΓ] οἴθγπηρ γοὴ 
ΕἾρς. 6 χὰ βᾶρομ ψᾶτο. Επθ βίομοιο Ὠοαυΐαπρ ον ΕἾΡῸΣ τἀπα ἰἤγοῦ Βοὶ- 
Βο ἴθ η τὶ ΟὮ] οὐδὲ ἀδηὴ τὔρ] οὗ 861}, σσθημ αἰ6 ΟΥ̓ ρ ΑΙ δ ἀΒο τ] 
56 108. δυΐροίαπαθη πα νου] θη σγοσάθῃ 18{. 

Α18 ἴθ α16 νογβίθμῃομάθῃ Βοιο καηρθη ΣΘαΘΥΒΟ ΣΟ, Δ Ρ ΘΠ ΤΡ ὨῸΓ 
αἰ δαϊίδη 38---48 465 ἀδιη818 ποοῦ ἰῃ Ὀγθοκ θο μα ἤθη ὙΘΓΚΟΒ νου. 
ράίου συγάθῃ πρὶ ἀπτο αἷ6 Οἰϊθ6 4058 Ἡθιτῃ ΗρΙϑαΒΡΘΌΘΙΒ δυο} αἷθ 
θοϊάθη οτβίθῃ Βορθῃ 465 ἼΟΥΚΚΟΒ. γουροὶθσί, συ ἢ θ δὴ αἀτοὶ 5.6 116 πη, πϑη- 

᾿οἢ ρ. 80, ὅ δ, ρῥ. 80, 17--- ΖΦ9Ξὴ0 ὅυπά ν. 32, 12 4 Θ᾽ θη [8118 ΝοῦΖο ΕὔΘΥ 
ἀδ5 ῬυΓδρογοίβομθ Ὀγοίθοκ θη δ] θη. 16 Ὀοί θη ογβίροπδημίθη (616 ῃ 
ΒΙΠα ΙΠΘΙΠΘΗ ΕΔΟΠίΘΩΒ Ἰοἱος χὰ ΘΙ μαΐοσθη. [116 ]Ἰοίζί ϑίθ}] 6 Κϑπη 
ἀυγοι) οἰπίρθ 8110ταϊπρΒ Ζίθι οι οἰ βομηθί θη Αθμαθυιηρθη ΙΟΒΌΔΥ ρ6- 
8}. τογᾶάθη. ΕὙΘΙ ΠΟΙ υγὶγα 65 1 ἀθῃ [Ο]ροπάθῃ Ζ6.]θη πἰοιΐ πιδρ] οὶ 
βοῖῃ, α16 γο]]βιδηρο ΕτΚΊ στη 408. σὺ ΝΟΒΙΟΤΙΟΒ. ταϊ ρ  ο θη ἀπόρρητος 
λόγος τοῦ ὀρϑογωνίου τριγώνου σι φόθθι, ἀ8 ἄδζι οἷμθ ᾿ἄηρογα, βρ606161]} 
Δδίτο!ορΊβοιο ᾿ὐπίοσβιομαπρ, ΟΠ ΟΓ 1101}. Ββοὰ τῦταθ; 4008} τηθΐηθ ΘΒ, 
8458 68 Ὑγ0}} τηὔρ!!οἢ βοὶπ σγοτὰθ ἄθῃ βρϑΆηζθῃ ΑὐΒΟΠηἶ, ὙΘΏΏ ΘΓ ΠῸΓ 
ταὶς Δ θσθῃ ΔΒ ΓΟ] ΒΟ θη ΘΠΘ] 16 νου] θη ππα ἄστοῖ ΕἿΡΌΓΘΙ οτ δ α- 
ἰοτὶ τὶσα, γουβί 10} Ζπὶ ΤΩ Ο ΘΕ. 

Απ ἀ6᾽ οιβίθῃ ϑ.6116 (ρ. 80, 6 1.) βίθεξ ἀ16 Επιοπάδίίομ ΡΝ -- 160, 
βέαίἐ ΡΗ͂, τΟᾺ] δῦβθοι Ζνοῖθ]. Ὀΐθ ΖαΙ οι οθη ν ὑπ ἡ δοσάθῃ ἴῃ ἄθῃ 
Ηδπαβοιτι θα δι ῆρ Ὑϑυγθο 501} ΟὗΘΙ 5᾽πᾶ, θη το ρ; θοι!]οἴονί, ΟἿ 
ΔῸΣ αὐἱξ οτύθδίου ΜΈ 6 χὰ πηίουβομοί θη. Ζυάσηι ἰδί ἰῃ ΔΟΓ γομὶ Ηδγδπ8- 
βΟθΟΥ Ὀοπαίχζίοῃ ΗδΔΗΘΒΟΒΙ αἷθ νου]οροπᾶο Τοχίρββίθ!ο 85 ἀἄθ) ἢἰθτ 
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16 ΔηΦΟΥ ΓΒ. ἈΠ] ΒΟΥ] οἷ. σοτυνογάθηθη ΟΥρίπμ8] ουδὲ γοῃ Ηο]βίθ 8 ὩΔ0}- 
δοίταροι σόγάθῃ (8. αἷἰθ ὙΌΓΓ. Ρ. 10): 658 Κϑηπ 8180 ἀἷθ6 1οἶβθὸ Αϑῃάθσπηρ 
ΡΝ ὑπ 80 σϑηΐροῦ ὈΘάθηΚ] ΟΝ οσβομοίπθη. 6 ἴἰπὶ Τοχίὶ οὐ β ῃπίθη 
ΖΑὨΙΘη 90, 120 ππά 150 506 116} πη ΟΥ̓́ΘΗΡΔΓ (8485 {ὙΠ ΠΟΙ 

γ0ὺῸὺ2η ὈῺΒ ὈΘΒργοοῦθηΘ ΡΥ ΙΔΡΌΓΘΙΒΟΙΟ Ὀγοίθοῖκ ἀ87, πυπᾶ 
ΖΎΨΆΙ 6 158ὲ ΠΟΘΙ ἀοδθθῃ ΚΙοϊηβίο ϑοὶί ἑστῶσα, Ὑγ6}} Β]16, 
0 α16 οἰπϑί νου ῃδηάθηθ (ρ. 30, ὅ πιΐξΐ Αππ.) ππὰ δηθοὶ 
ἀν σροβίθ το ΕἾραν ζοὶρί, δαίγθοιί βίαπα. [πὶ Εοτί- 
ξϑηδο ἀ6γἦ {Ππιοτβθοδαπρ ἱτὰ βὲθ ἄδηη ὀρϑή, Β86ὶ]. πλευρά, 
δϑμδπηΐ (ρ. 380, 11. 15. 16. 18, Ρ. 32, 14. 16 ἢ), π08]} 
Ζᾳ ππίοιβομοί θη γὸη ὀρϑή, 861}. γωνία (ρ. 80, 6, ρ. 32, 160), ΜΟΝῺΓ 
Ρ. 32, 13 Διο} ἀδ6γ γ 116 Αὐβάγιοῖκ ὀρϑὴ γωνία Πθοηϊοίοτέ ἰδέ. Πὶθ δηᾶθγθ 
Καίποίθ ἀθθβθ] θη τϑο ἐν Κ] ρθη Ὀγοίθοῖβ ὶγὰ πδοὴ ἴΠγοῦ [ἀρ ὑπτία 
δοπδηπέ (ρ. 80, 10. 14. 15. 18, ρ. 32, 14. 17 8), ἀἷ6 αὐτο οί δπάᾶ- 
1160} δυβοιοίπὶ ππίθν (ΘΓ το τη ἀθδί ρθη ΒΟΠΘΠπαπρ' ὑποτείνουσα (ρ. 30, 10. 
18 αἰ 8. γχ.). ΝΣ οἱβδὲ 5. 8 ὈΏΒΟΙΟΡ [6116 (ρ. 30, ὅ δ), τπιδη 8016 
ἄθῃ τϑοπέθη ΤΥ ΚΟΙ ἀ065 Ὀγρίθοκβ, ἀἄθβῆθῃ ϑοϊΐίοῃ 90, 120 υπᾶὰ 150 Το116 
ΘὨ ΔΙ 6, 8 ΟἾΠΘΙ ΘΟ ΥΒΒ6 6116 οἰ ηβθέζθη πᾶ 80 τἱοίθῃ 7, 4888 416 
δοϊίο γοὰ 90 Το θα δυΐγθοιέ βίθῃθ, ἀδρθρθη αἴ βοίθ σορ 120 Τρί]θι 
{ποῦ Ἰΐορθ: τὴν δὲ τῶν ΡΚ μοιρῶν ὑπτίαν, 6 ]Π]16 8 αἰθ ϑοίία γοὸπ 150 Το 6 ἢ 
ἀϊ6 Ηγροίθππβο Ὀἰ]46: τὴν δὲ τῶν ΡΝ μοιρῶν ὑποτείνουσαν. ΠΪ6 ΒίδΓ ρ6- 
Βοίζίθῃ φυθοβοιοη οτίθ μοιρῶν ὑπτίαν 018 ὑποτείνουσαν ΒΟΥΠΙΘΏ 4116Γ- 
αὐπρθ δυΐ Κου)οκίαγ, 4110 46 Ζυβαμιθμηϑηρ τοὶρί, 885 αἷθ ϑ16116, 
τ 6.6 πὶ ΟΥ̓ κῖπ4] πἰομί τϑ ἢν ἀθυ οἢ Σὰ 686} τᾶν, Καθ 8 ΠΘΙΗ ρΡ6- 
Ἰδυαΐοί μϑΌθη Κη. []1ἢ μετ᾽ 8686 Ἰοἢ) οἷῃ Μὶβευογη  ἀηΐβ8 4686 ΚοΙρθη- 
αἴππβ Μο' -ξαΞ μοιρῶν, 488 ἀἄδηῃ γῸΠ ΠΤ δβίδίξ αὐτὴν γοττηπίθίο ὑπτίαν νυΣῖτὰ 
δοβίἐχί ἀαγο ἢ αἷ6 πδοθο]ροπἄθ Απβοὶ πα παθγβοίζιῃρ ἀ68 ἢν 8611 6 18, 
ὉΠ ΜγΩβ ἰο ἀδηη νοῦ ΒΖ ΡΟ ρΕ 406, ἰδ 416 ἄθτη Ζ;Βδιμτ ΘΠ ἤδηρ; 
ΒΟ ὙΔΏΓΒΟΠΘΙ ΠΟ. 6 Ὗ ἸΘἀοτ μογβί  Πππρ’ οἰμθθ ἴτὰ ΟΥ̓ ρῖθδὶ ἀπαάθυ!] 10} ρ6- 
σου άθπθη ῬΑΒΒηΒ, τυ θη ΗοΙδέθηϊ ΒΒ ἄπτοι αἰ Ἡ οτίο καὶ ὀρθὴν τῶν ΡΗ 
ογρἄηχί Πϑίίθ. 

ΝΆΟΘΒ αἰθβοῦ Εσθηρ ὔμπηθη ὙΓ ΠῺ8 ΘΙ αἷθ ζυγοὶΐθ γσὸῃ ἄθηῃ 
Οὔδα οὐ ἢ πίθῃ 6116 ΚΌΓΖΘΟΙ [Άϑβοη. ΕΔ τογάθῃ δ ]10}} Ρ. 30, 11---20 
α16 ΘΌΘη ὈΟΒΡΙΟΘΆΘΗΘη ΒΟΠΘΙΠΒΠΏΡΘΙ ΟἀΟΥ αΤΟῚ δοϊίθη ἀθ8 ΡΥ ΓΒΔ ΓΘ Βοιθῃ 
Ὀτϑίθοκβ ὀρϑή, ὑπτία ππᾷ ὑποτείνουσα ὈΘΙ ΘΠ ΑΙ θη, ἰἢτο βυτθο] ΐβοθ Β6- 
ἀοαΐξπηρ ΔΌΟΓ δαΐῦ αἴθ Οτυμαϊοση ἀ68 Ὠγοίθοῖκβ τὴϊΐ ἄθῃ δοϊΐθῃ 8, 4, ὅ 
ΦΖΌΓ ΠΟ ΚΡΟΛΙ τέ (γϑυρ]. ὑ. 42 Εἷς. 1). Π6Ὶ ὑποτείνουσα ὑυπᾷ ἀδ᾽ ὑπτία οηί- 
ΒΡΓΘΟΒΘΗ 480 αἀἰΘ Ζϑϊοη ὅ υπά 4, ἀ6Γ ὑπτία πῃᾶὰ ἄθγ ὀρϑή αἰο Ζ8}]6ῃ 

Ἢ [πῃ ἐφ᾽ ἑκάτερα Ρ. 80, 6 809: τοΐγ δ ] οὗ οἷ Ῥαγιοἰρίαπι, τυἱθ ἐφάπτοντες, 
ΨΟΥΌΟΥΖΘΩ Ζιι δοίη, ὙΘΊΟἢΘΒ, Ρ8Γ8116] πιϊΐ ἀθπὶ νουμογχομθηάθῃ τιβέντες δἰο θη, ἀΐθ 
Ετιδυϊοσπης τὰ ἐναρμόζουσι τοῦτο τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον Ὀἰϊἀοῖθ. [Δ ἰοάοοι αἶθ8θ 
Αϑηάθγιης ἀογ γόΐ]θὴ Εν ἀθ}2 οὐδηροὶἑ, Βὸ νἱγὰ ποὶΐου σὰ πηίθγβθσῆθη βοΐίη, Οὗ 
ἀοοῖ υἱϑ ]οομῦ ἐφ᾽ ἑχάτερα ΒΔΟΙ οἷ δἰ οὐκ ἄγη ἰξδϑι, οὐδ ΟὟ 98 διηάοσγηγοὶί (οὗτγα 
8118 ἐφεξῆς ) Ὑθγάογῦ ἰδέ. 

105 
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4 ππᾷ 8, ἀογ ὀρϑή πηὰ (ΟΣΓ ὑποτείνουσα ἀἷθ Ζαμίοη 8 υπὰ ὅ. 16 Βεπά- 
ΒΟ Π οἷα Ὁ θΘν] Ἰθίθιπιπρ, τοῖσί ῥ. 30, 18 φιυγοὶ ΕΘ Β]Θγ, πάτη] οι 8 βία ε 
ππά ς βίαι Γ. Ὠΐο Ἰοἰχίοτθ θυ  Βο] πρ' ΟΥ̓ ΚΙΑΓΕ 510} ΟἾμΘ γο  ουοθ 805 
ὧὯθν ΑΒ] ΚοὶΣ ὈοάοΣ ΖϑΒΙ πο δίαθθη, σοῖο ΑΒ] ἢ ῖ ἰῃ ἄθῃ 

Ηδβηἀβο τ θη ΠΟΟ οΥΒΒΟΥ ἰδέ 418 6 ἄἀθῃ ροαγποκίθῃ Ζοιοἤθη: Δ06Γ 
διὸ αἰ ἀ6Γ ΜΙΠΠΒΚΘΙΒΟΒ ΤΙ 510). που θη ΕΌΤΤΩΘ σοὺ ὃ υπὰ ε Βἰπά 
ἴῃ τιϑ οι δ Βοθθη Τοχίθη, τ] ἴοἢ δὰ ΕΣ ΔΏταηρ ὈοΖουρθη Καηπ, πο δέ 
86] 6 γϑυίδαβομί 61. 

ΕΑ] 6. ποοῖ οἰηἶΐρο οί ΠὔοΡ αἷθ αγο 8.61160 (ρ. 32, 15 4). 
Θέδίς ὑπὸ τῆς ὑπτίας χαὶ τῆς ὑποτεινούσης γοιτηπίος ΔΟΥΓ ΗΟΙΔΌΒΡΘΌΘΓ ὑπὸ 
τὴν ὑπτίαν χαὶ τὴν ὑποτείνουσαν πηᾶ {ΠρῚ ἀδηπ θη πλομβίο] θη θη Ζηβδί 
τὴν ὀρθήν. Ι0Β Καῃὴ ἀθὴ παν Ὀοἰβπημηθη. ΠῸΓ ΑΚΚΟΒΔΗ͂Υ τὶγὰ φοβεθεζέ 
ἀυτοῖ αἴθ [ο]ροπάθῃ Ἦογίο χαὶ τοῖς ὑπὸ τὴν ὀρθὴν καὶ τὴν ὑπτίαν ππᾷ ἰδὲ 
ΔΌΘΙΒ ἀοθμ δ} δ ΒΟ 6: Π]]ΟὮ, τγ6 1} ΟΥΑΙ σοὶ ΖΑΒ πο δία θοη α16 Εοάθ 

θέ, ΘΙΟ0Π6 ππίου βΟΥΙΒ80 Γ[πίθῃ [8110ηΠ. 16 Ὑ͵οτίθ τὴν ὀρθὴν Κύπηϊο 
τδῃ ὙΘΙΒΌΘΙΟΙ Ζὰ ΒΑ]έθῃ, ἱπάθπι πιᾶῃ (νγθ οὔθη οὐ μη ) γωνίαν 580ρ- 
Ρ]ἰοτίο; 84116]5 ἄθυ ΘΠ ἸΒΙΘ]1ῸΥ Κομπίο ἀθὴ νοὶ βομνγο ρθη Αὐβᾶτποκ 
ὑποτείνουσα τὴν ὀρϑήν (8611. γωνίαν) 8ῃ αἴδδοι [6116 ἀπτηύρ] οἷ ρΟΥϑθ θα, 
ἀδκ. ΘΓ ΘΌΘῃ ΤΟΥΠΟΙ ἀἴθθ6 106 ϑοιίθ Ὀ]ΟΒΒ ὑποτείνουσα ροπαπηΐξ διδίίο ππᾶ 
σἱοίοι. ἀαγδπῖ ἀἰθ ὀρϑή, 5801]. πλευρά, ἔο]βθη 11688. [48 γουθουρ θη 0 
Ῥαγοῖρ ὑποτεινομένοις 88: 510} Σὰ Νοΐ οὐκ Άγθη ; ἀοοῖ βρυϊομέ αἀἷθ 06Γ-- 
σπὶοροπὰθ ὙΥ̓ΔΒγΒΟ Θ᾽ Β]Π]ΙΟἢΚοὶΐ ΗΠ ὑποταττομένοις. 16 φᾶῃχσθ 6116 δ 
Αἶβο ὙῸΒ] ἀτβρτ 0} [0] ΘΠ ἀθυτηϑθθοη ροἰδαίοί: ὁρᾶν τά τε τοῖς ὑποταττο- 
μένοις ζωδίοις ὑπὸ τὴν ὑπτίαν χαὶ τὴν ὑποτείνουσαν ἀποδεδομένα στοιχεῖα χαὶ 
τὰ τοῖς ὑπὸ τὴν ὀρθὴν χαὶ τὴν ὑπτίαν. Κ᾽ ΟΒΘΥ ΟΝ Ὑγ8Ὶ δΔθ6 }} ΒἰθῚ, τὶ αϊθ 
οτίβθ τοῦτο τὸ τρίγωνον (ρΡ. 32, 12) δηδἀθουΐθη, ὑτβρηϊρη οἢ) οἷπο ΕἸΡῸΣ 
νεϊροδισί. 1686. ηί 610 οἷπο Παγβίθππρ' 4608 ΤΊ κυθὶβοθθ, ἘΌΘΙ ΘΙ Ομ ἢ 
ἀἰα 234 Βυομβίαθοη 468 ΑἸρμδθοίβ ρ ϑ οτη 58ὶρ νουίοὶ] ὑνᾶύθῃ, Βοά 885 δυΐ 
0468 ἀον 12 Ζοίομθῃ 2 Βυομβίαθθῃ Καιιθα, σοὶ 0 οἷπο ΗΔ] ἀἴ6568 
Ζοοθηβ θοαἀθαίοίοη8). [848 ὈΓΘΙΘΟΚ τὴ ἀδθη δοίίθῃ 90, 120, 150, ν6]- 
ΟΙΘΝ 80 βοίποῃ γϑομίθη ἮΠΚΟΙ τἀπὶ οἷἰποθη ΘΠ ἀγοθ8 Ὶ Αγ, ὑγαγαθ 
ἱπηοῦθδ] 408 ΤΊΘΙ Κιοὶβοβ χατὰ τῆς ὡροσχοπούσης μοίρας (ρ. 32, 13) οἷῃ- 
σοβοίχέ, ππᾶὰ ἀδὴῃ 88} Ἰη8 ὙΘΙΤΟΥ Ὡ8Δ0}}, Ὑγ610}}8 Βυο δέοι πᾶ Ζοίοι θα 
Ἶ6 υαπίοι ὡυγοὶ οἰ ύθη αἶθβοθ Ὀγθίθοκβ ἤἥθίθη. 16 πᾶβοτο ΕΕΙ ΤΏ Ρ᾽ ΤΏΤΙ88, 
πὶ βοθοι Ὀοιποῖκί, οἶμον Καπίῆ οι ΕΠπ ϑυβιοβπηρ; γουθθ δ] θη Ὀ]ΘΙ ΡΘΗ. 

8, Ὠὶθ Ηϑβ ἴθ οἷποβ Ζοίομθηβ ἀθβ Ζοαΐίδκυβ ογβίγθοκί βίο ἰἰογ 1ὅ ἀτὰρ. ὕὕθ 0 6 
ἀΐο Βοάθαυξζιυηρ ἀΐ6868 Α Ὀβομηΐ 985 δ υἱϑ]] οἱ οπύ Ααίο γο8 περὶ ἐπιτολῶν χαὶ δύσεων, 
ἄδββθῃ Ὀἰϑθου τπθκαπηΐθη Τοχὲ ἰο πο Βύθηβ νογῦ ΘΠ] ἤθη πογὰθ, ον θοὶ ζθζοροι 
ψογάοηῃ. ὈΟΥΒΟΙ06 βαρὺ 1 ργοροβ. δ (Ρ. 74, 15): τετήρηται γὰρ ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν 
ἄστρων διὰ δεχαπέντε περιφορῶν ἐκφεῦγον τοῦ ἡλίου τὰς αὐγάς, ψοιηΐζ ΒΟ ΠῚ ΡτΌΡΟΒ. 6 
2 νουρ]οίσμθη ἰδέ. 



Ι. ἸΝΌΕΧ ΑΥ̓ΟΤΟΚΝΥ͂Ν. 

ἈΞΒΟΥΡΤΙΙ ἀθ ρμἰκηθίδγιτα οὐ ᾿ππ8ὸ νὶ ἴῃ 
Βοηουδίίοθ 29, 3 14 (ν. Ῥοίοβί 8); 8Ὁ 

ἢἷἶ8Β ΡΙαίο ἀοοίγίπλιη ἀθ ἀναφοριχοῖς 
χρόνοις ῥοῦ βοουπάπτῃῃ οτρηγτυίατα 
103, 21; ΟΠ ιδ]δοἱὶ οἱ Αορυρύῖϊ (28, 1] ἂθ 

βἰθγπμ ἰηχίβ οΥὐἰθηζίτα (παρανατελλόντων) 
νἱ 119, 14; Αοργυρίϊαο οὐ ΟΠ] ἀδῖοδθ 
ΒΡΠΒΟΓΆΘ (σφαῖραι βαρβαριχαὶ Αἰγυπτίων 
καὶ Χαλδαίων χατὰ τὰς μοίρας τοῦ ζωδιαχοῦ 
τὰς τῶν βίων διαφορὰς μετροῦσαι) 103, 21 

104,2 27, 38. (εἶ, Κόρατος) 

ΑἸινῦβ ΡῬ᾽δίοηΐοιβ πὐγτιὶ ΡΙαἰοηί οἱ ἰηΐοτ- 
ὈΓΘΒ ὅ2,9 

ἈΜΕΙ1ῸΒ (Ρ] ἰοπί 608) τγίμὶ Ἰοσπτα ἀρετὴ 
δὲ ἀδέσποτον ἰῃξοχρΓγοίδειν 76, 36 

ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ὁ δαιμόνιος 64, 28 123, 6 

129, 4; ΡῬΓΟΡΥΙΪΪΒ ῥ]δοὶ εἶβ ῥγϑϑιαϊ 6 γ0 
βοϊϑέ ϑχϑίῆθῃ δη(ὶαυϊοσια ὈΒΙοΒορθο- 
γπὶ 129, 5; ἀθ ογίχίηθ οἱ δοἰοσηϊδίθ 

τηπηαϊ Ρ]ίοηϊ δἀνογβαῖῃν 18, 21 317: ἃἀθ 

8010 οἱ ῥΪδηθίΐβ οοηθοηξ οὐτὰ Ρ]ΔἴομΘ 
69, 1; Ρἰδηΐβ βθηδιι οὔγοῦο Θοα06 ἀϊῇ- 
ἴοστο 80 δηΐϊηδ) θυ (Περιπατητιχῶς) 20, 4 
(οἵ. ἀἃθ ρ'θῃθσ. δηΐα. Π ὅ ὑ. 7415, 9, ἀθ 
ῬΙΔΏΪΒ.1 2 Ρῥ. 8110, 28]; οἷιβ αἰδβοὶρα 8 
ΟἸΘΑΓΟΝῺΒ (οὗ, 63 ΠῚ δἀηοί.) δῃΐϊδη 6 

ΘΟΟΙΡΟΙΘ ορτϑαΐ Ῥοβ86 ἰρβὶ ταδρὶβίσο ὑτο- 
Ὀανὶς 64, 28 θῦ, 1 
6 ϑδηΐμδ 1 ὃ ῃ. 4010, 22 113, 21 

Ῥ. 4010, 24 117,1 
ΠῚ ὅ νυ. 4305, 23 116, 26 

9 Ρ. 4325, 22 8βα. 131, 26 

})6 οδβϑδοϑῖο 1160, 23 

([ ὅ---1) 116, 26 
110 υ. 2805, 3ὺ 18, 28 

12 ν». 2825, 31 Βα. 18, 8 
111 νυ. 2830, 20 22, 34 

(Οκίορον. ὅ Ρ.3Ρ,12; οἵ, 2 ν. 10,0) 130,18 

6 βθῃθγ. δηΐῃ. [Ν 9 υ. 17755,1 20,23 
Μοίβδρῃ. ΙΡ̓ 26 ρῥ. 10230 5βᾳ. 131, 33 

ῬὮγΒ. διι80. 12 ᾿. 1855, 20 94, 31 
Ῥ. 1860, 9 138, 33 

3 ν. 1875, 5. 138, 86 
. 1260}, 38 8βα. 129, 6 
. 12615, 12. Βα. 190,2 

. 12610, 8 180, 26 

. 1201}, 10 5Βᾳ. 130, 32 

. 1201}, 18 8α. 132,11 

. 1201», 32 Βα. 189, 117 

026 βοῇ. (ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως καὶ 

αἰσϑητῶν) 2 Ρ. 4565, 20 68, 16 

(ϑορ!. 6]. 2δ υ. 1808, 32 138, 38) 
(Επάοιΐ α18].) ἔγ. 35 ἢ. 123,6 

ΑΒΕΗΙΡΑΕΙῚ ΑἸΩΡἷρΟΙΪΐ ῥσϑοροβίἐϊ αιδ8 
ἔογίιν ορἰβίαα δὰ ῬἘΠΡΡιΙ τόθ ἀὸ 
ῬΕΙΪΠηἷο τϑάϊγίνα 64, 10 

ἈΑΒΊΤΒΟΙΟΟῚ 28, 36 

Αττιοῦβ οὐ Ἡδτζροογδίίο (Ρ]αίοηϊοὶ) ἀθ 
τὰ Πα ϊ ἱποοτταρ ὉΠ 6 860. ΡΙΑί. 18,26 

ΟΑΙΡΡΟΒ ἈΒΙΓΟΠΟΙΩΙΒ 46 80]6 6 Ὀ]Δηο 8 
οὔτ Ρ]δίοῃθ οοῃδϑηίί 69, 1 

ΟΑκΡρυΒ Ὑϑηθεὶβ βίθ δ ΤΌΥΓΆ ΤΩΔΊΟΓΘΠ) 
Θ880 69, 9 

ΟἨΑΙΑΒΙ ἀθ6 Β0]6 οὗ ῥἰδηθοίΐβ 69, ὁ. Ο)8]- 
ἀδοΐ οἱ Αοϑυρίϊϊ [28, 1] ἀθ βἰἀϑγυτῃ 

ἰαχία, οΥἱθηὐ πη) (παρανατελλόντων) νἱ ἴῃ 

ποηογϑίίοῃθ 119,14; ΟΠ 4] δ ̓689 οἱ ΑΟργΡ- 
[0 ΒΡΠΔΘΓΔΘ 27, 38 108, 21 104,2; οἵ. 

Αοργρίεϊὶ, Κύρατος, {πουγρὶ 
ΟἸΒΑΒΟΗῦΒ Ατὶδίοὐίϑ!ἱβ αἰβοῖρα]πΒ ἐν τοῖς 

Περὶ ὕπνου αρὶῦὺ ἀθ διΐμιϑ οογριδ ορτο- 
αἰοηίθ οὐ ἱηρτοαϊΐθηίθ 604, 26 28. 6Χ 
οοὔἄθῃῃ ρμοέϊίΐβ Ὡδεγαϊϊο ἂἀθ ΟἸΘΟΏγΙΩΟ 
Αἰμοηϊοηβὶ γοαϊνίνο 63,4 οἵ. δάμποί. 

κλήσεις οὗ. ἐπιχλήσεις, ῬοίοϑὶτὶΒ 
ΟΟΙΟΤΕΒ [Κωλώτης, πορ Κολώτης 7ογηϊα 

6χς ἐξέεἶεβ ἰεδγογωηι οἵδ Ῥοϊ, Ἡδτγομὶ. ΚΠ] 

7. 96. 112 ηεμἰξεψμο δολοάαγιι λιοῦε- 
πεαληι ἐοδέϊομἶῖδ σοῃδέαη 7 γοδέϊέμοηαα, 

γματι ποριΐηῖδ ζογηϊαηι η6 ᾿Ἰηδογίρίϊοηοἑ 

Ῥο]. 1Π1 

Ὁ Ὃ Ὃ Ὁ Ὃ Ὃ 
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φυΐάδηι ἱσπογαηέ; ε΄. Ο, 1. Ο. 8140 8004] 
Ἐρίουγθυβ, ἃ Ερίουγο Κωλωτάριον ἃρ- 
ΡΟΙΙδίυδ 61, 1; Ρ]διοπίβ γ(δοϊορῖδο δἀ- 
ὙΟΙΒΑΓυΒ 51, 28 ὅ9, 38 60, 32 602,1 9 

ΟἜΟΧΙυΒ (Ρ]Αἰοηΐοι8) ἡππηϑτὶ ΡΙ αἰοηϊοὶ 60η- 

τὰ διοίΐοοϑ νἱπάοχ 25, 33 26, 8; ἀθ Εἶτ 

οἱ Ζοτγοβλϑβίσο 60, 12 

Κύρατος 2 ΒρΡΏΔΘΙΆΘ ϑιιοίοῦ (ὈΔΓΌΔΓΌΤΩ 

ὨΟΙΏΘῺ ΘΟΓΓΙΡία τ) 104, 2 

ὈΕΜΕΈΤΕΙΌΒ ῬΟΓΡΕΥΓΙΪ τηϑρίβίοῦ, ρϑοιηθ- 
ἴγθ08, πιιηθσὶ ΡΙδίοηϊοϊ ἱπύρυργοθ 20, 14 

ΒΘΕΜΟΟΒΙΤΌΒ ὁ φυσιχός, ΕΡΙουγοοτ αὐχ 
62, 2; ἐν τοῖς Περὶ τοῦ “Αἰδου ἀθ δποιιΐ- 
ηἰθυ8 ροβὲ πηογίθπῃ τραϊνῖνβ αἰδρυίαν! 
61, 34 

ΒΕΒΟΥΣΘΕΒ [ἐν τῷ Περὶ τοῦ ἀτράχτου χαὶ 
τῶν σφονδύλων τῶν ἐν τῇ Πολιτείᾳ παρὰ 
Πλάτωνι λεγομένων ΤΊ60 Κ΄ῃῇαγτη. Ρ᾿. 198,11 
Η 1167] ρϑγίοαΐθ οοηἰπυδιϊβ ππἱνοσγθυτη 
Βουνασὶ 70,16 

ἘΜῬΕΈΡΟΟΙΕΒ ν. 385 βιοίῃ 1138 413 
γ. 380 388 ϑιίοίη 65, 23 

οἱ ἔμπροσϑεν οἵ. παλαιοί 
ἐπιχλήσεις τῆς θέμιδος ἱθέμι χαὶ ᾿Ανάγκη 

120,24; ἱερατιαὴ παραδοῦσα αὐτοπτιχὴν 

χλῆσιν τῆς ᾿Ανόγχης 120, 11 (ν4. ῬΥΟΟΙῈΒ 
ἷη Τί. Ρ.2484 χλήσεις ἐχδεδομέναι παρ᾽ 
αὐτῶν τῶν ϑεῶν) , οἵ, Ῥοίοβὶ τί 

Ἐρισυξῦβ Οο]οίθῃχ ἀἰδοίρα! τὰ Ὠομΐη6 ὅο- 
Ἰοΐατι!ἑ σοι ρ ]νῖΐ 6], 1 
ἘΡΙΟΒΕΙ οἷ. ΟοἸϊοῖοβ, Ὠϑιηοογί 8 

ΕΥΟΙΙΘΕΒ Ρ] κα οηΐοιβ τηγίμὶ ΡΙ]Διομϊοὶ ἰη- 
[ΓΘ ὅ2, 10 

ΟΑιὺβ ΡΙδιοηίουβ τγίμὶ ΡΙδίοπὶ οἱ ̓πύοΡΓΘ8 
52, 9 

ΗΑΛΕΡΟΟΘΒΑΤΙΟ Ρ]διοπίοιβ τε ΡΙδίοηϊοὶ 
ἱπίογρτοβ ὅ2,10; Η. οἱ Αἰξουβ ἃθ τιπηαὶ 
Ἰησοττυρ } ΠΠτ δβοουσπάσμθ Ῥ]ΔίΟΉΘΙὴ 
18, 20 

ΗΒΗΑΟΙΙΌΕΒ Ροπίΐουδβ (οἴ, Μαὶ ὅογ. νϑί. 
ὯΟν. (0]]. ΠΠ| 8 ῥ. 216) αυποπᾶάδιῃ νἱνιῃ) 
ψΨΘΠδηϊΘΙΏ46 ΓΟΡΏΔ ἰηΐθσιϑ ν 886 τοΐοεί 
[ἡ ἐϊγο Περὶ ψυχῆς ὃ ο΄. Ἰυλᾶθ ημμ8. 
Ἀλοη. ΧΑ ῚΙ ». 8581 ἢ. 1) θ4, 22 

ΒΕΒΑσΙΤΟΒ ἔν. 10 Βγν. ὅ8, 22 
(ἔτ. δὅ Β) 24,8: 
ἔγ. 12 Β. 18, 39 

ΗΕΒΙΟΒ. τγ(δοϊοσιιδ οἵ. Ηοιμογυδ; ἀ6 
σοπογίθυβ ποπιΐαπ) (0. οἱ Ὁ. 109 Βαᾳ.] 
38, 11---39, 81 40,2 6 

0. οὲ Ὁ. 151 39, 6 
ἱερατιχή, ἱερατιχοὶ λόγοι, λόγος ἱερός οἔ. 

λόγος, ἐπιχλήσεις, ῬοΙΟΒΙ ΓΒ 

Ι[ἸΝΌΕΧ ΑΥ̓ΟΤΟΒΝΥ͂Μ Λόγια 

ΗΊΒΒΟΝΙΒ ΕΒ Θβὶΐ δ]ϊογιπηψῃθ εἰδίογί οογυχω 
δὰ Απεϊζοηιπ) γορθη Δ]ἸοΒαῈθ Θρίβίι]46 
ᾳ. ἢ. ἀθ Ροϊγονίίο δοίοϊδσομα γϑάϊνῖνο 
63, 20 

ΗΙΡΡΑΒΟΗΙ ορίβίυ]δ α. ζ. δα ΡΆΠΙΡΡυτα γοβθι 
(πιο αὐ Αγγλίάαειι “Δηιρλιίροϊιαητδ 
φῬγαοζεοίμηι οὖ. Ἰολάε τ. ἤλεη. ΧΧΑΧ.Ὶ] 

». 338) ἀο ῬΒΠΠπηΐο τοαϊγίνα 64, 19 
ΒΟΜΕΒΕῸΒ (ὃ ποιητῆς 198, 3, ὃ πάνσοφος 

ποιητής 91,1; ἡ ποίησις 119,13 122 ὅ, 

ἡ ἔνϑεος ποίησις 124, 1; οἱ δεολόγοι 94,14 
124, 11 Ἠοιμοτὶ οἱ Ηοϑβίοαϊ τὰν Πο] κα 
8 ΡΙδίοηθ ϑχρίοββ ὅ8, 10; ὈΠΙχὶβ Νέχυιϊια 

61, 9 ΟἹ, 28; ΓΟΡῸΒ οἱ ἰγτληηΐ δρυὰ ἴη- 
ἴθγοβϑ ΒΡ ἰοἾ 18 δϑοοι ὅδ, 190 (ὁχ Ρ]δί. 

αοτρ. Ρ. δ254); ἩΗοπιθγίοα ἐπίχλησις οἱ 
ἐπίρρησις (Π 113 Υ 241) ἃ ΡΙαίομα ὑδὰγ- 
Ῥϑαίδ 41,6 1 

Πα }8 
Α ὅδ 1ϑ,ι0 

ὅ92 122, δ οἵ. 94, 14 
Β 216 104,1 
Ι θ00 θ0, 80 
Ψ 295 138,4 

610 103,12 

Οάγπβθαθ 
Ἱ 22 91,2 

ς ὅ8 119,13 
ὃ 492 [103,11 
μ 4588 98,!} 
ρ 91 119,13 

τ 138 19, 11 90, 32 

(521) [101,11 

ω 284. 124,8 
12: 88,31 

Λόγια ἱ. 6. Ογβοι δ ΟΠ] δῖοι 
ἀθ βοῖθ οὲ ρδηθίθ ογϑοι!]8 ἀἰνίηα 69, 6; 
ἀ6 80]6 ὃς περὶ τὸ χέντρον ἐϑὰς ἔρχεται 
τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἐξανύων 95, 21 (οἵ. ᾶ- 

ὨΟ1.); ὅτι ἐθίσαντα τὰ στοιχεῖα τοιῶσδε ζῆν 

οὐ παραλλάττει τὸ ἔϑος 96, 20; ἄλογόν τι 
δαιμόνιον χυσὶν ἀπεικάζειν εἴωϑεν "χαὶ πηρὸν 
ἀποχαλεῖν 115, 30 (οἵ. Δαἀποΐ.); εἶναι... τινὰ 

τμήσεως ἀγὸν τῶν ἐχτεμνόντων τὴν ὅλην 
ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἀγγέλων 589, 10 (οἷ. ἀ6 
ἀδϑιηοῃθ Υ. λόγος ἱερός) ; τὴν ὅλην προσ- 
αγορεύειν εἴωϑεν αὐχμηράν 121, 28; παρα- 
χελεύεται πλατύνειν ἡμῖν διὰ τῆς ἀπολύτου 
ζωῆΐς ἑαυτούς 121, 32 

Οτδουϊογα γΘΓΒαΒ: 
ἼΑΛρχει γὰρ φύσις ἀχαμάτη χόσμων τε καὶ 

ἔργων, Οὐρανὸς ὄφρα ϑέῃ δρόμον ἀΐδιον 
κατασύρων, Καὶ ταχὺς ἠέλιος περὶ κέντρον 



Λόγος ἱερός 

ὅπως ἐθϑὰς ἔλϑῃ δἄποί. δὰ 98, 21 (ὁχ 
Ὠβιιδ8οῖο) 

δι᾿ ἧς ἀλχῆς 61, 21 (οἵ, αἀποί.) 
ϑεσμὸς ἀπαὶ μαχάρων ἄλυτος --- Αὖτις ἐπὶ 

ἀνθρώπων περάαν βίον, οὐχ ἐπὶ ϑηρῶν 
118, 11 

Οἵἴδε γὰρ οὐκ ἀπέχουσι χυνῶν ἀλόγων πολὺ 
μέτρον (οἱ ζῶντες πονηρὰν ζωήν) 97, 28 

Πάσας μὲν γὰρ ἔχει γλυκερὸς πόϑος, ὥς κεν 
θλυμπον ᾿Αϑανάτοισι ϑεοῖσι συνέμποροι 
αἰὲν ἔχωσιν " Οὐ πάσαις δὲ ϑέμις ἐπιβή- 
μεναι τῶνδε μελάϑρων θῦ, 15 

(ΕΣ οτβοι δ ροεϊέΐ νἱἀθηΐιγ Ποβοι! 
δύσχαμπτος χαὶ ὀπισϑοβαρὴς χαὶ φωτὸς 
ἄμοιρος 39, 28; ῥόϑιον χύτος ἡμῶν 51, 168; 
σώματι σκχιδναμένῳ 114, 80) 

Λόγος ἱερός ἀθ ἀδθιηοῃθ ᾧ βασίλειον 
Ἡμετέρης γενέϑλης Μοῖραι δόσαν 120, 8 
λόγοι ἱερατιχοὶ χωρίζοντες ἀπὸ τῶν σο»- 

μάτων τὰς ψυχάς 62, 26 

Μαπινυβδ Ῥχοοὶἱ ἰδ Πἰατὶβ οὐ Βου οἰ. 

ἀἰββογίδιϊο ἂἃθ τγίῃο Ρ]δίοιηΐοο ὅ2, 2; 

Ετὶβ 40 ργίογθ δηΐηδγαμ Υἱδλ ΠΆΓΓΘΙΪΟ- 
ΠΟΙᾺ Οχρ ]οδὺ 109, 19 

Μαχιμὺβ Νοδθθηδὶβ Ρ]δίοηΐοιβ γί 
ῬΙδίοηϊοϊ ᾿ἱπίθσρτΘΒ 52,9 

Ναυμάοηιβ Ερίγοία χυὶ δοτυΐξ 5866. ΙΥ 
τηθ. (ἐπὶ τῶν ἡμετέρων πάππων᾽ 68 1Π]|, 
ς΄. Κολάς πιιδ. λοι. ΧΧΧΤΙ͂Ι "». 3860) 
ἀθ ἄυοθυβ φγοθ]θδίϊβ ἧἰῃ Ρ]δίοῃἑθ 
τιγίπατ μονόβιβλον Βοτίρδἰέ περί τε τῆς ἀνα- 
βιώσεως καὶ περὶ τοῦ πρί[οτέρου βίου] 110, 
18 32; θούη αὔπἱ τγουϊχούπηΐ ΘΧΘΙΩΡΪΑ 
ΔῸ 60 ὀοτηροβίίβ 68 Βα. 11. 1Π1--ΥὉῊὴῇ 

ΝΕΒΤΟΕΙΌΒ ὁ ϑεῖος, ἀνὰ Ρ] ἰδσολὶ Ρ]δίο- 
πἰοὶ, δυοίοσῦ ἀοούγϊμϑθ ἈΓΟΔΏΔ6 ἀ6 ἐτὶ- 
ΒοηΟ οΥδβοροηΐο οἱ τηγβέϊοοσιια ποπιΐ- 
ὮΠῚ ἴῃ ΚΘΏΘΓΒΏΔΟ νἱτίδιιβ 32, 6 38,7 
Ὀίνουθηβ 80 60 νἱἀ θέ 

ΝΕΒΤΟΒΙ Β ὁ μέγας ἀνὴρ ἱερατιχός αυΐ νἱχὶΐ 
Ῥϑῦϊο δηΐθ Ῥχοοϊυπηῃ ίβϑῃ Ρ]υ Αγοδὶ 
Ῥϑίογ 3], Βοδπι Ὀγοΐθοϊθ 4186 ΘΧ 1τη1- 

Ἰίοσθ αυδάδηι ἀθ βηΐηϑο οἷπβ [δὲΐβ ἴῃ 
ὈΙυγ ἀθίποθρϑ δηϊπδ] πῆ ΘΟΓΡΟΓΘ ἰγδ- 
ἀποῖδο «ὐαϊοΥὶς 101,20 108, 4 

ΝΌμενῦ8 ΡΡ]δίοηϊοιβ τον ιὶ 
᾿ῃύθγογοδ 52, 9 

Οπαάοῦχα οὗ. Λόγια 
ΟΕΡΗΒΌΒ (ὁ ϑεολόγος Ὃ. 38, ὅ, οἱ ϑεολόγοι 

δὅ0, 38 96, 30 [90, 1]) ἰηϊ ἰοτγαμ Βαηοίΐβδὶ- 

ἸΒΟΓΌΤΩ διιοίοῦ ἴῃ τηγδίου 18 ΕἸ ΘΒ 8 66- 
Ἰογαΐπβ 100,1; ἢ ̓Ορφιχὴ ϑεολογία 110,12, 
ΡΙδίοπὶ ῥτοθδίδ 118, 1; Ὃ. τῆς ϑεογονίας 

ῬΙδιοηίοαϊ 
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τοῖς Ἕλλησιν πατήρ 118, 8 οἵ, 120,22; 
ἄϑθυμα Νόμον 6Θ] ταὶ [οἷ. ἢγπ. ΟΥΡΙ. 
604) 96, 890: ᾿γτὴπὰβ ΟΥΡΐοΒ εἰς τὸν 

᾿Αριϑμόν νἱά. ἰηΐτα ν. 154 ἰη Αἀὰ.; Οτρῖ- 
686 ἔΆ011846 ἀθ ϑδιαίζιγηο ργο θιὴ ἀθνυογϑηΐθ 
90, 1 80, 80 (οἷ. ᾿διηϑβοὶΐ ἰοοι ἴῃ Δἄἅ- 

ποῖ. Δὰἃ 89, 16), ἀ6 Ιονο ϑ'δίιυσγηϊ ῬγΟ ΘᾺ 
ἴῃ ᾿ποϑῆὶ τοδεϊξιθηΐθ 30, 35, ἀο ΤῆΘΐα6 

8 αἴθ πο αἰ γθγβδῖῃ 6880 ᾿Ανάγχην 50, 35 
120, 22 (ἐκ τῶν ᾿Ελληνικῶν ϑεογονιῶν 
πιστόν), ἃθ τδρίυ Ῥχγοβουρίηϑθο 91, 2, 

ἀο Τίπυπη ΒΌΡΡ οἷο δὲ τρογ Α] τὸ ΘΧ 
οἶβ ροῃοζδαίίοηθ 116, 13, ἀὸ ἐγ ρυ8 μ6- 

ὨΟΥθυ8Β ΠΟΙ 8ΌΓΘΟ ἈΓρθηΐθο {{{8- 
πΐοο 38, δ 8Β4ᾳ.; ἂἀθ τηΐϊρταίίομθ δηὶϊ- 
τηλτιιὰ οὔπὶ δΟΙηΐηπὰ ὑπ Δ ΗΪΠ8} 1 1ὴ 
116,12 Βα4ᾳ. 28 8464. 117, ὃ Β4α4ᾳ.; ἀθ 8η]- 
ΤΩΙ ϑ8ϑρι ἃ ἰπέογοβ ριγρείίοηθ εἱ 
Ροθηΐδβ 117, 24 84ᾳᾳ.;: Ρ]δίοῃἹβ διασίου 
111,24 85 118,1 (ΑἸοηΐ βυηΐ οἱ παρὰ 
τοῖς ϑεολόγοις ἀγγελιχοὶ δαίμονες ὀνομαζό- 
μενοι 90, 25 νἱᾶ. ϑεολόγοι) 
οτθαβ Οτρϊοὶ 

ἔν. ΙΧ ν. 4 ἤργιηωὄ. 29, 

ἔν. ΧΙΠΠΉ. 54,36 (οχ ΡΙδι. 1}. ν. 662) 

Οἱ δ' αὐτοὶ πατέρες τε χαὶ υἱέες ἐν μεγά- 
ροισιν κτλ. (3 νϑυβυ8) 116, 117 

Οὔνεχ᾽ ἀμειβομένη ψυχὴ κατὰ χύχλα χρό- 
νόοιο χτὰλ. (6 νυν.) 116, 20 

Αἱ μὲν δὴ ϑηρῶν τε καὶ οἰωνῶν πτεροέντων 
χτὰλ. (Β νυ.) 117, 8 

Οἱ μέν χ᾽ εὐαγέωσιν --- οἱ δ᾽ ἄδεχα ῥέξαντες 
χτλ. (6 γυ.) 117, 26 

οἱ παλαιοί οὗ. ΡΙδίοπϊοί. [6 τηογέϊιϊβ Γ6- 
ἀϊνῖνβ δ᾽ἴοτυπι τῶν παλαιῶν Ὀγδοίοῦ Ὠ6- 
Ἱηοου πὶ ΟΡΘΓᾺ 61, 34 οἷ. ἄλλαι --- παρὰ 
τοῖς ἔμπροσθεν ἀναγεγραμμέναι ἱστορίαι 
62, 31; θὃ, 1 Β6ᾳ. [ολάε πη. ἤδη. 

ΧΑΧΧΙΣ ν. 338) 
Παροιμίαι 

᾿Αλχίνου ἀπόλογος 61, 9 
μετὰ Λέσβιον φὴόν 101, 24 
υὔσασιν ὄμμασι 139, δ 
τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον 40, 14 

ῬΕΕΒΙΡΑΤΕΤΊΟΙ οὗ, Ατἱϑίοίθ! 68 
ῬΕΤΟΒΙΒΙΒ Δοργρύϊιβ ἱερατιχῆς ἰπίθγργθβ 

(ἀξιόχρεως ἀνὴρ πάντοίαις τάξεσι ϑεῶν τε 
χαι ἀγγέλων συναλισϑείς) 46 ᾿Ανάγχης σλτ- 
ὐηΐ 8 Θ᾽] οἰσηδ0 το] σίου 120,19: 40 

Ιυη86 νἱ ἰῃ ρχοηθγδίίοῃθ (οἱ περὶ Πετόσει- 

ριν Αἰγύπτιοι) 29, 14 
ΡΙΑΤΟ ὁ ϑεῖος 18, 28 834; ὁ φιλόσοφος 

58,10: Θδἷ1}8 Β11πι18 ἀἰοέϊο 712,35, 16, 38 
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ΘΟΟΓΔΕΒ σΟΠΕΤΗ δγίθιῃ ροθίϊοβηι ογδίϊο- 
ὨΪΌ0 18 τηοῖ!β ἰγαροθάϊ, 8. ΒυᾺ5 ἱροὶ ἰγαὰϊ- 

αἷς 137,11; ροσίλγυχῃ Δ 0188, ργβοβουί 

46 Οτοο, ὀχρίοὐϊὲ ὅ8, 14 Βηᾳ. 59, 13 (οἷ. 51, 

82 100, 14); του ῬΙ Δ ΟΠ ΘΟΤΏΠΙ κ6- 

ὯΠ8 οὐ ᾿ἱπ60168 82, 32 (αἷ. ὅ6, 6); Θογῃηῃ- 
ἄθιῃ ἀοίθηβίο σοηΐγα ΔανουβΆσὶο8 (τινὲς 
ὀχλεῖν εἰωϑότες τὴν Πλάτωνος φιλοσοφίαν, 
οἴ. Οο]οί68) 51, 26 8Βα4ᾳ.; Βθτοία ποιηΐηΐ- 
θ08 ιοτοοᾶο ἴῃ τὐγίἶβ αἰκίιν 101,2; 
ΔῸ ΑΘργρεΐβ αἰ ἀἰοὶε ἀοοίγί δια ἀθ ἰοιηρο- 

Υἶθη8 ἀναφοριχοῖς 866. Ῥογρἢγτίυπι, 103,22; 
Εἰτὶδβ τηγίμαμα αἴ1ὁ0 ἰπγ6 8 ΖΟΓΟΆΒΙΤΟ ρΡ6- 
111880ς ἀἰϊοαίῦ ὅ9, 1 86ᾳ. θ, 10; 46 

ἸηΘ ΘΙ ΒΥ ΟΠ ΟδῚ οὐ δ πηϑγα δριὰ ἰη- 
ἴογοβ βοσία Ογρηοιυῶι βοαυΐίυντ 111,24. 34 
Ἐπηρθάἄοοϊοη δηϊπιδ ἢ ΠπΆ πὶ Θἐ 8 Π) 

δὰ ρΡῥἰδηίδβ ὑγληβίσο β λει θηΐθι ΟῚ 86- 

αυϊίγν 113, 4 8α4.; Τίιηδοῦμ Ῥ]ἰοπἰ οι 
ΠΟ ἀἰββϑηϊ το 84 βοοσδίθ Ῥμδοανὶ ἀἷα- 
Ἰορὶ ἀο δηϊπηαίϊοπμο ὈγυςΟΥι τ 8.0 1π|}}}1|}} 

118,20 Β4ᾳ.; αυοϊιηοᾶο τῃηπηδπιῃ ΟΥ̓ Π) 
οὐ ϑυπᾶθιῃῃ δοίογπιιη ἀϊοδί 18, 12 866. 
(οοηίτα Αὐδίοίθίθι οἱ Ῥ᾽βδίομπί οοδ Ηδι- 
ῬΟΟΓΒΙΪΟΠΘἢ) δίαιιθ Αἰἰουπι); ἔου 8 Πὶ 

(τύχην) ΤΟΡΉΔΥΘ ἴῃ το υ8 οχίοσηΐβ 91], 1; 

αυοιηοάο τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν οὐ εἱμαρμένην ἴη- 
(6]]οραΐ 126, 109 Βα4. 
Εἰ ποιῃῖβ νοϑείας δυβροοίλ οἵ. Αἀα, Ρ.152 
ΑἸοΙθ. 1 Ρ. 106 8βᾳ. 883,1 
ΑΡοΪ. Ρ. 415 100, 5 
ΟΥ̓Δ]. Ρ. 3960 72, 18 

Ῥ. 391:--3290ς 112,1 
Ρ. 3914 μᾳ. 111, 36 

ΟΥ δ ἡ. 108. 60, 31 

ἀονρίδβ ρ᾿. 5235 96, 30 
Ρ. δ29(μᾳ. 100, 30 
Ρ. δ284 56, 15 

Ποσ. (1 ν. 645)) 126, 13 

ΙΥ υ. 113ε---114Δ 96, 81 
ΙΝ ὑῥ. 111» 112, 8 
ΥΙΙ ρ. 196θὺ 13, 19 
ΙΧ ρ. 8608ᾳἅ. 126, 30 
Χ γ. 8920 121, 34 

Ρ. 89:1» 121, 22 26 
Ρ. 8988 69, 21 
Ρ. 908» 14,13 

Ρ. 904..-ὁ 128, 3 Βαᾶ. 
Ῥ. 904 107, 14 

ΧΙ υὑ. 9948 18, 18 
ῬΑγθη. ἢ. 1504 12δ, 9 

Ῥμαθᾶο (θσγ. βου δέν ἐν Φαίδρῳ) Ρ. θ6Ὁ 

Βα. 77, 10 

Ῥῃαθᾶο ἢ. 81- βᾳ. 113, 11 
Ῥ. 820 106, 16 
Ῥ. 99-ς 151,.12 18 

Ῥῃηδοᾶν. υ. 24δ8ιυ: Σ5ἘἝΣᾷὅ18, 10 
Ρ. 2416 24,3 

Ρ. 241: 29,2 
Ῥ. 248ν0Ρ 121,23 
Ρ. 2διυι τ: 806,22 
Ῥ. 2484.ὁ 9θ8ὅ, 2 80 38 104 24 
Ρ. 2485. 25,ϑ 11 38, 21 
Ρ. 248εμᾳ. 111,21 112,21 

Ρ. 24θνΎ 92,1 
Ῥ. 249 113,28 114,6 13 

99, 11 102, 3 

(Ρ. 2500᾽) 10, 16 
ῬΠΣΘΌ. γΡ. 10ς 94,11 

(». 21.) θ6, 11 

(Ρ. 666) 54, 36 

ῬοΙΐέ. Ρ. 2699 1217, 10 60, 5 
Ρ. 2114 121,18 

Ῥ. 2126 127, 216 20, 10 
Ῥ. 2130 121,1 ΄ 

ἘοΒριϊ. ὁ Τίμαιος παρὼν τῇ προτεραίᾳ 
τοῖς περὶ Πολιτείας λόγοις 18, 3ὅ 
ΠῚ ρῥ. 8598ᾳ. 60, 81 

Ρ. 3695ᾳ. 129, 11 

Ῥ. 379θς 126, 34 
ΠΙ υ. 39:4 [100,18 111], 34 

Ῥ. 4185 21, 26 
(ρ. 4152) 58, 30 

ΙΥ υ". 422: 180, 2 
Ῥ. 4292 129,11 180, 8 
Ρ. 4234μβᾳ. 138, 20 

Υ νυ. 4ὅθς 4614 88, 18 
Ρ. 4620 1832, δ 

Ῥ. 462ε 132, 11 

Ρ. 462.ςὰἃ 129, 21 

Ὁ. 464 129, 21 
Ρ. 411... 139,1 
Ρ. 4114 139, 28 

ΥΙ νυ. 5ὅ09Ὸ» 81, 16 
Ρ. ὅθ0ὁς 38,1 

ΝΠ γυ. 5294 22, 9 

ΥΠΠ υ. ὅ4δ4 Α1, 6 
Ρ. 54ὅς 11,2 
Ρ. δ468 11,28 [8,9 19, 20 

20, 6 10 

Ρ. δ4θὺ 21,8 12 18 22, 8 

26, 1 
Ρ. 465. 226,8 34,8. 38, 28 

23, 33 (21, 16) 38, 31 

οἵ. ν. 140 βαᾳᾳ. 

Ῥ. δ46ἀ δ4, 21 



Ι ΙΝΡΕῈΧ ΑΥ̓ΟΤΟΆΥ͂Μ ῬΡῬΙΑΤΟ ῬΒΟΟΙΣΥΒ 153 

ἘΘΘΡΌΒΙ. ΥἹΠ ὑ. 5415. 39,31 40,, 12]. ἘΤμδοαβ ᾿. 840 127,21 25 
Α1, 1 ν. 364 Τῖ, 23 

ΙΧ ν. 511---ὅ88. 48 βη6. Ρ. 3095 121,21 
Ρ. ὅ92Ρ ὅ3, 11 108, 23 Ρ. 314 28,1 

Χ ". δ9ὅὃ---021 48 μη. Ὁ. 3838. 23,4 
Ῥ. 0684 δ, 53 Ρ. 38. 19,2ι 

ῬΡ. 6119 49, 26 Ὁ. 409 118, 1 
Ρ. 6140 69, 28 61, 29 θὅ, 9 Ρ. 410 11,20 

12ὅ, 33 Ρ. 41.Δ 81,30 113,31 117,26 

Ρ. 6144 120, 18 θὅ, 18 Ρ. 419 1217, 81 
Ρ. 614.5ᾳ. θ6, 139 109, 20 Ρ. 42. 111,18. 112,21 
Ρ. 618 ἄἔθ,1 Ρ. 42:5 81,13 
Ρ. 6165 51, δ Ρ. 431. 122, 21 
Ρ. 611. 12, 20 Ρ. 435ε 123,28 
Ρ. 6114 12. 11 392 106, 23 Ρ. 405 96, 28 

ὅ3,30 78,.2832 74,21 ». 488 40,30 

Τ1,9 ». ὅ8ι 122, 14 
Ρ. 6119 10,30 71,13 76,1 33 Ῥ. 09: 48,29 

1, 21 12, 34 84, 26 Ρ. 115. 118,14 

106, 256 126, 32 78, 36 Ρ. 7750 20,12 114, 33 

Ῥ. 6185 80, 3.356 112, 32 Ρ. 9052 114,1 

Ρ. 6180. ΒΒ, 85 98,256 106, 30 Ρ. 914ᾳ. 113,2 21 114,9 564. 
111,26 80,35 82,16.29 ΡΙΙΑΤΟΝΙΟΙ, Ρ]ΑἰοηΐΒ ἰηἰογργοίθθ. Τῶν Πλα- 

Ρ. 618. 883, 24 τωνικῶν οἱ χορυφαῖοι τινὶ ῬΙδίοηϊοὶ ἰπ- 
Ῥ. 6195 83, 40 84,1 51, 30 ἰογρτοίθβ ὅ2, 9; Ῥυγίογαμη (τῶν πρὸ ἡμῶν) 
Ρ. 619» 84,826 108,19 100,,5] 46 ΕτγΘθ ΑἸπηθηὶὶ ῬΔΙΡΌΥ]Ο οοηἰτονογβὶδθ 

85, 5 21 88, 31 11, δ᾽] (ποπιηβηίυν ΟΥΟΙΐΒ οἱ ΤἼθοδοτγιβ Αϑὶ- 
Ρ. θ19-ς 88, 381 1, 12 (θ0, 22)] 8618) ὅ9, 30---θ0, 23; τῶν παλαιῶν (86. 

8δ, 28 108, 16 ἐξηγητῶν ΡΙΔίοηΐΒ 98, 6) αἀΐνοῖβᾶθ ἀθ 
Ῥ. θ61θ4 92, 20 98, 8 τη στ !]00}0 δηΐματαα ἴῃ Ὀγαΐδ δηΐῃ)8}}8 
Ῥ. 6199 98, 10 94, 21 βΒοϑη θηεῖδθ 94,24 Βα4.; ΠΟΠΏΠ}]1 ΠΕΠΙΘΤΌΤΩ 

Ῥ.-. θ020:᾽΄. 108,31 95,71 99,24] Ρἰαἰοηΐδ ὁΧ βορίθιῃ ὑ]δηθίδγιπι ρου οὐ δ 
101,12 111,31 108,32] τορθοίπηϊ 22, 28; ἂθ νἱ νϑῃίοστιι ἴῃ κ6- 

Ῥ. 620ς 99, 5 104 6338 9ὅ, 9] ποΙγϑίϊοῃθ (τοῖς πρὸ ἡμῶν ἱστορημένα τυγ- 
80, 13 ᾿ χάνει) 31, 12; τῶν παλαιῶν τινες ἰάθτῃ 

Ῥ. θ20ὲ 10, 21 105, 21] 106,3] ἀϊοιιπέ ὁ886 φαντασίαν οὐ νοῦν, 4111} αἱ- 

99,26 101,6 118,90] νοῖβα, βθἃ νόησιν ἀφάνταστον πα} ]8π| 
Ῥ. 6202. 118, 32 10 58, 351 [οἷ, Ῥοτρμγτὶπδ δρυὰ ϑιοθδθι 1 
Ρ. 6214 121,4 18 122,1 48, δ 49, 10 ῥ. 514,8 οἱ 344,3 ἩΔΟΙΒΏ,.]. 

Ρ. 0210 128,36 124 3339 ΡΙΟΤΙΝΌΒ ᾿ 
125,2 14 38 Ἐπ. ΠΠ 4, 2 ν. 2845. 98, 14 

Ῥ. θ621- 1258, 14 οἵ, ῬΓΟΟΙπ8 
ΒΟΡ ἰδία Ρ. 23709 238ς 138, 28 

(Ρ. 2580 2894) 138, 34 
ϑγιηροϑ. (ἡ Διοτίμα) Ῥ. 2025 115, 28 

ΡιυτΑβοΗῦΒ Νοβίοτι ὮΘΡΟΒ, ῬγοοῖΣ οἱ 
οἷτδ τπηϑρἰβίτγοστ (ἰ. 6. ϑ'γτίδηἶ) παρ βίου 
32, θ 

Ῥ. 20θῖρᾳ. 60, 30] ΡΟΕΡΗΥΕΙΌΒ ὃ φιλοσοφώτατος ὅδ, 8; Ρ] Δἰο- 
ΤὨθλϑί, (ρ. 1644) 126, 10 

Ῥ. 1165 136, 22 
Τί πδθιβ (οἵ. ΒΘΒΡῸΒ].) 

πἶοιβ Ποιηοίτιΐ κοοιηθίσβο αἰβοῖρυ]ι8 
20, 14: τὠγίπὶ ΡΙΑίοηίοϊ ἱηύουργοθ 52, 10 

θὅ, 1018 103, 22; σοηίτῃ Οοἰοΐθηι αΪδ- 

Ρ. 24. 60,81: Ρυϊδὶ ὅ8, 8 60, 34; ΡΙδίοποιι ἀοοίγ Δ τὰ 
Ρ. 288 89,1 ἀθ χρόνοις ἀναφορικοῖς 80 ΑΘρΥΡΙΣΒ ρ6- 
Ρ. 28: 18,21 εἰϊδβο 103, 21 

Ῥ. 325 18], 25 17, 20 ῬΒοΟΙῦΒ ὁ φιλόσοφος ΒΟ]. 18,31, αἰδοῖ- 
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Ρυ]ὰ8 ῬΙΠΙΆΓΟΝ 32, 6 οἱ ϑιυτίδηϊ 103, 20 
(92, 1), Ματίηϊ τπιδρίβδίον ὅ2, 2 109, 19; α60 

τη ϊ οΥἱσίηθ οἱ δοίθγηϊ δίθ 8600. Ρ]αἴο- 
ὭΘΠπ) (οοΟμίγα ΑὐΥἱβίοίοϊθιῃ οὲ Ῥὶδίοῃϊΐοο 
ΗΔΥΡΟΟΓΒ Ο ΘΙ οἱ Αὐἰϊου) 18,12 οὕτῃ 
Β6}:0]. 
ἐν τῷ Περὶ τῆς τῶν χακῶν ὑποστάσεως 

μονοβίβλῳ (νοὶ. 1 οἃ. οι.) 186, 18 
ἐν τοῖς Περὶ μυϑιχῶν συμβόλων ὅ9, 25 

ἷη ῬΙΔίοηθι ΘΟΙΏΠΙ. 
ἐν τοῖς Εἰς Θεαίτητον 186, 21 
ἐν τῷ Εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας 136, 19 
ἐν τοῖς Εἰς τὴν παλινῳδίαν τοῦ Φαίδρου 

(ἐν τοῖς τῆς παλινῳδίας ὑπομνήμασιν) 
97, 36 6. Β6..0}]. 80, 31 99, 22 111,4 

ἐν τοῖς Εἰς Τίμαιον (ρ. 2517:---258:) 69, 
ἐν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον ἐχδεδομένοις 
114, 22 

ἴῃ ῬΙού μη) 
ἐν τοῖς Εἰς τὴν τρίτην ἐννεάδα 186, 23 
ἐγ ἄλλοις (οἷ. 1836, 16): Ὧἀ6 γοοσδ]ΐυπη οἱ 

ΘΟΒΒΟΒΆΓΙΙΣ Οὐ ὈΪ]ΔηΘέΐΒ οἱ σοάϊδοὶ 
δἰ χοΐβ γαϊουθ 32, 34: 12.818 ΘΧΘΙΏΡΪΆ 

ΟΧ Ὀοπἷβ γοβοῖβοῖ δηΐπιϑ ἃ Βοηδ ἰῃ- 
ἃ016 ἀοβοϊθηΐο 89, 30; 4116 οἰ βηξῃῦ 
ἀθ γίὶ ΡΙδιοηίοὶ ἰηἰτοἀποίϊοηθ 61,16, 

46 βΘΠΟΙΘ ἀδἷ8 ργοχίπιο (περὶ Νυμφῶν 
ΒΟΠΟ]. ΓοΒρίοῖθηβΒ οο. ἰῃ ΕΘΠΡ. 
Ρ. 384, 20 ΒΔ48.3) 22, 5 

ῬΒΟΨΕΒΒΙΑ οὗ, Παροιμίαι 
ῬΤΟΙΈΜΑΒΟΒ Ομ οσαὶ ὃ 51 29,14; ἴη 

ἸΙδτὶ8 ᾿Ὑποϑέσεων οἵ, Αἀάοπᾶξ 
ῬΥΤΗΛΟΟΒΑΒ ἱκοίθιπι οἰγοι! πὶ “Αἰδὴν οἱ 

τόπον ψυχῶν νοσαὶ 08, 383 

ΙἹΝΌΕΧ ΑΥ̓ΟΤΟΕΥΝ ΖΟΒΟΑΒΤΕΕ 

ῬΥΤΗΑΘΟΒΕΙ ρῥθηἰβαᾶβ ἰυδι 8ο Βϑογδι αἷ- 
ἀυπὶ 26, 25; ἰθέγϑαβ παγὰν ἀενάου φύσεως 

(ὁ Πυϑαγόρειος λόγος) 34, 34 (οἷ. ὅθ, 15) 

Σωκράτης ρΡϑδδίιῃ ρτὸ Ρ͵βίομϑ 
εἴ, ΡΙαῖο 

(ϑΤΟΙΟΙ) οἱ διαφϑείροντες τὸν κόσμον 8 
Οτοηίο γοΐίαιϊ 26, 38; εἱμαρμένην ἀοΆ- 
θη ογΐηθη οἱ εἷρμόν ἱπ ρογίοαΐβ (ὥς 
τισιν ἔδοξεν) 127,2 

(ϑυβιαχῦβ ΡΙδίοηΐουβ ῬγΟΟΙΐ τηϑρίϑίθτ) ὁ 
ἡμέτερος πατήρ (οἵ. ῬγοοΙπδ ἴῃ ῬΆγ. Υ11 
Ρ. 121 Οουβ., 'ἰῃ Τίπι. ῥ. 218. 2494), 

εἰχοσάς αυϊὰ εἰριίΐδοοί ἴῃ τγίδο ΡΙδίο- 
Ὠϊοο 103, 20 

ΤῊἨΒΟΡΟΒΌΒ ΑΒΙΝΔΕΙΒ Ρδίοπίσυθβ ἀθ ΕΘ 
Ατωθηΐο 600, 22; ἀπομιοᾶο βηΐϊδϑθ ἴῃ 

Ὀγαΐδ δηΐϊ δ} 8 ἰγαηβὶγθ ρυϊδηάδο βἷηΐ 
98, 11 

ϑεογονίαι, ϑεολόγος οἵ ΟΥΡΙΘῈΒ 
οἱ ϑεολόγοι 00ὐβ ΔρΡΡΘΙ]]θηΐ ἀγγελικοὺς 
δαίμονας 90, 26 οὗ 14, 18; γἱά. ΠΟΙΠΊΘΙΈΒ, 

Οτρίιθυβ 
ΤΗΕΌΒΟΙΟΙ Π18Ἐ1 69, ὁ; ΤΠ Θαγρὶ βυῦ 

Μδγοο ἱπρογδίοσθ. [άθπι Ομ δ] δοῖ Μαὶ 
πῃ ἱπᾶάϊΐϊοθ δυσίογπαῃ Ῥγοοὶὶ ϑβογὶρί. γϑί. 
ΠΟΥ 60]]. ΠΠ| 8 ν. 216 (οἵ. Ῥτοοὶυδ ἴῃ 
Οτγαϊγ]. ἡ. 71, ΤΌΘ 0 Κ ΑρδοΡὮ. 1 98 κα.) 

ΖΟΒΚΟΑΒΤΕῈΒ ἀθ ποῖ βοηοσϑδηαΐ 29, 14; 
Ζοτοββίσίβ α. ἧ. (Ασττηοηΐὶ 111 60, 19) Περὶ 

φύσεως ἰδεῖ ΤΙ δὰ γτυπὶ γοβθιῃ, αΙΟΤΊΙΠ) 
δισυμηθηΐαμη δβίγοϊορίουμη, Ῥτοοθηιηηι 
ἃ Ρ]αἰοηΐβ Ετὸ ρου τη ὅ9, 3284. 60,6 18; 

ἰδὲ ᾿Ανάγχη ἀϊοίζαν ὁ ἀήρ 60,8, Ῥ]αἰοπὶβ 
ἀναχκύκλησις ραυρηατὶ υἱάθέιυν 60, δ 

ΑὨΘΕΝΌΑ Εχ Α. ΜΑΙ ΙΝΌΙΟΕ ΑΥΟΤΟΕΒΥ͂Μ Α ΡΕΟΟΙῸ ΟἸΤΑΤΟΙΒΥΜ. 

(ϑοτὶρι. γϑῖ. πόδ 00]]. [Π 8 γ". 216) 

ΑορΥρΟϊβολ τ πὰ ΓΟΡΓΆ ΒΟΥΓΙΡΊΟΥΘϑ 

Απδίοπιϊοὶ 
ΕποΙΙᾶᾷ 685 ἰὔτο ΥἹ 

ἼΪΡοΟΥ βοουπάυβ Θ᾽ Θ  ΘὨΓΟΓΙΩ 
ἨΘΥΟΡ ἾΪ π8 πιραΐοιβ 
Ιδαἰτγο]οκὶ 
Ὁ γο688 
Μαζηι8 μοοιηθίτα ΝίοΟΙδὶ ΡῬΔΥΔΡ ἢ ΓαϑίθΒ 

ΝίοοΙ δ πι8 ζοοιηοίγα 
Οπϑίῖοτν ἀθ ϑβηδιομία δι πημοίϊοδ 
Ἡγιπῆυβ Ογρ ίδυϑβ Εἰς τὸν ᾿Αριϑμόν 
Ῥαίογίαβ 

ΡηΪ]οδϑίτγαιιβ 

ΡΙδίοπ δ ΕΡίποιαΐβ νοϑείας βΒυβροοίβ 
ΡῬιοϊθιαδθὰ8β ἴῃ ᾿ἰτὶβ ᾿Ὑποϑέσεως [16 

᾿Ὑποϑέσεον) 
δύναι!!θ ἀθ δυμαϊ ὲθη8 [ἐριηιο ἐν Ποταμίοις ; 

ς΄. Ἐολάδ ηνδ. Πλεμ. Χ ΧΙ». 332 η.1] 
οἱ ϑεῶν ἀνάγνωστα γράφοντες ἰδΟΥΥ. 
ἄγνωστα ς΄. Ζοδοοῦξ Ῥῆγψνη. ». 128. 
Ῥαΐξδοί. 1 ». 195] 

ΤὨθαγρὶ νἱά. ΒΌΡΥΆ 
ΤΊ 8ΘῈ8 διιοίογ 
Χϑηοογδίθβ 



1. 

ἀβλαβής θὅ, 8 
ἀβούλητος, δοπΐ. ἀκούσιος 126, 25 
ἀγαϑοποιός (ἀστέρες, ΟΡΡ. καχωτικοί) 28, 9 

1621 26 82, 29 33,6 

ἀγαϑὸς δαίμων οὲ ἀγαθὴ τύχη 91, 12 866. 
(ἀστέρες) 32, 21 αἱ τῶν παρανατελλόντων 
δυνάμεις ... ἀγαϑαί, Ορρ. κακχοποιοί 28, 6 --- 
τἀγαϑὸν ἕν καὶ τὸ ἕν τἀγαθὸν 131, 31 τὸ 
τελιχὸν (δν) χαὶ αὐτὸ τὸ ἀγαθόν 180,23 (τὸ 
ἀγαϑὸν) ἑνίζει τὴν πόλιν ἐκ πολλῶν οὖσαν 
132,4 181,13 (τὸν ἥλιον) τἀγαϑῷ φαμεν ἀνά- 

λογον ἐν τοῖς ὁρατοῖς ὑπάρχειν 124, δ 84. 
φέρεσϑαι (τὴν ψυχὴν) ἐφ᾽ ἑκάτερα, καὶ μέχρι 
τἀγαθοῦ χαὶ μέχρι τοῦ Ταρτάρου 98, 21 
τὸ ὀρεχτὸν ἀγαϑὸν 1806, 4 τοῦ ἀγαϑοῦ τυγ- 
χάνειν χαὶ τῆς οἰκείας τελειότητος 41, 3 --- 
τίνα τὰ ὡς ἀληϑῶς ἀγαθὰ καὶ τίνα τὰ ὄντως 
χαχά͵, χαὶ τίνα ἀδιάφορα μὲν ἀγαθὰ δὲ 
φανταζόμενα τοῖς πολλοῖς 77, 38 τὰ ψυγῆς 
ἀγαθὰ χαὶ χαχά 82, 15 τὰ σωματιχὰ χαὶ 
ὅσα ἐκτὸς ἀγαθά καὶ καχά 82, 34 τὰ φαι- 
νόμενα ἀγαθά 88, 28; τῶν καχῶν ϑεὸς 
ἀναίτιος οὐχὶ τῶν ἀγαϑῶν 126, 33 22 

ἀγαϑότης 92, 31 
ἀγαϑουργός 31, 21 
ἀγάλματα (νοερά) 59, 18 

Αγαμέμνων 102, 30 108,2 --- Αἴϑην τὴν 
᾿Αγαμεμνονέην (οχ ἨΗομ.) 138, δ 

ἄγασϑαι καὶ ζηλοῦν 92, 16 
ἀγγεῖον (οχ Ρ]δι.) 122,12 16 190 

ἀγγελικός. δαίμονες ἀ., ἀἶδί. ϑεῖοι 74, 18 
εἷς τῶν παρὰ τοῖς ϑεολόγοις ἀγγελικῶν δαι- 
μόνων ὀνομαζομένων 90, 25 τάξιν ἀγγελι- 
χὴν... μέσην τῆς τε μοιραίας ϑεότητος καὶ 
τῆς δαιμονίας προνοίας δ1, 2 78, 22 τῷ τῆς 
ἀγγελικῆς τάξεως ἡγεμόνι (δα. Ἑρμῇ) 124,16 
ὄχημα ἀγγελικόν, ἀϊδί. ϑεῖον οὐ δαιμόνιον 
20, 29 

ἄγγτελος ἱτοῦ μόϑου, τῶν ἐν ἽΑιδου, τῶν 
ϑεαμάτων τούτων ἱ. 6. ΒΤ) ὅ2, 20 60, 24 

ΙΝΉΕΧ ὙΕΒΚΒΟΚΥΜΝ. 

Ἴ9,24 94,23 103,25 109,11 844. 110,6 846. 
111, 5 121, 15. 135,23 -- (ὃ προφήτης) 
ἄλλου ἀπαγγέλλων λόγους ἄγγελός ἐστι 

. τῶν μοιραίων ἀγγέλων τις 78,23 Βα. 
90, 26 118,26 τοὺς ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τε- 

ταγμένους ἄρχοντας εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαί- 
μονας τῶν βίων ἡγεμόνας 84,31 Πετόσειρις 

οὖν παντοίαις τάξεσι ϑεῶν τε χαὶ ἀγγέλων 

συναλισϑείς 120,20 τῶν ἀποχοπτιχῶν ἀγγέ- 

λων τῆς ὑλικῆς ζωῆς 89,9 11 

ἄγειν. τελέως εἰς ἀρετὴν ἠγμένους 30, 14 --- 
οὐμοαγα διὰ μουσιχῆς ἤχϑησαν 15, 10 
διὰ πάσης ἀχϑέντες παιδείας 317, 16 

ἀγελάρχαι (δαιμόνων) 90, 12 [οἵ. ἴῃ Τίμι. 
Ῥ. 3204] 

ἀγένητος (ὃ χόσμος) 17, 81 18, 11 33 ἀγέ- 
νῆτον, ΟΡΡ. γενητόν 18,16 19,13 τὸ γεγονὸς 
ἀγένητον ποιῆσαι καὶ ϑεῷ ἀδύνατον 18, 19 
οοῃΐ. ἀΐδιον 21,34 18,2284. πᾶν ἀγένητον 
ἄφθαρτον δηΐθ Ατἱβίοζοδίθια βίδευΐδθο Ρ]8- 
ἰοηθπι 18, 9 8Βαᾳ. 19, 12 5Βᾳ. τὸ ἄφθαρτον 
ἀγένητον 18,15 19,144. τὸ ἐπὶ τῆς ὕλης ... 

ἀγένητον τοῦ γενητοῦ χεῖρον 1835, 28 
ἀγεννήῆς, οοῃΐ. ἀνελεύϑερος 84, 1 ἀγεννῆ καὶ 

ταπεινὰ χαὶ δουλοπρεπῇ φρονεῖν 89, 31 
ἄγευστος λογογραφιχῆς καὶ σοφιστικῆς χάρι- 

τος χαὶ μούσης ᾿Αττιχῆς 60, 35 
ἅγιος. τὰς ἁγιωτάτας τελετάς 100, 8 εἰς ἄλλον 

χαὶ ἄλλον τόπον ἁγιώτερον ἣ τιμωρητιχώ- 
τερὸν ἢ χαὶ μέσον ἀμφοτέρων 128, 21 

ἄγκιστρον (οχ Ρ]αΐ.) δὅ0, 38 

ἀγκυλομήτης (Κρόνος) 38, 16 
ἄγνωστος (ψυχαί, ΟΡὈ. ἐγνωσμέναι) 101, 8 

τρόπον ἄγνωστον ἡμῖν καὶ ϑεῖον ὅ9, 11 (τὰ 
δρώμενα) δρᾶν ἐν τῷ χρυφίῳ χαὶ ἀγνώστῳ 
παρὰ τοῖς τελουμένοις ὅ8, 21 τὸ μηδαμῶς 
ὃν ἄγνωστον 866. Ρ]αί. 139, 1.16 

ἄγονος. ἄγονα σπέρματα, ΟρΡ. γόνιμα 31, 14 
ἄχαρπον καὶ ἄγονον χαὶ αὐχμηρόν 121, 22 
ἄγονος ὕλη 121, 21 
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ἀγὸς τμήσεως ΟΧ ΟΥΔΟΌΪΟ 89, 10 
ἄγραφα νόμιμα 9θ, 16 
ἄγριος. ἄγριοι τοῦ τυράννου δήμιοι (ΘΧ 

ΡΙΑι.) ὅ8, 1 δ4, 31 (ἄγρια ζῷα, ἄλογα, ΟρΡ. 

ἥμερα) 81, 16 106, 9 108, 0 118, 3 
ἄγρυπνος (ζανῆ) 21, 10 (τοῦ νοῦ ϑεωρία) 

51, 23 
ἀγυμνασία πόνων 92, 25 
ἄγχειν. ἡἣ ποιητικὴ τὸ μὲν λογιστιχὸν τῆς 

ψυχῆς ἄγχουσα 417, 21 
ἀγχίνοια 88, 14 
ἀγωγῆ ἐπδένέωξίο 30, 22 ὁ ἱερατιχὸς τρόπος 

τῆς ἀγωγῆς (τῶν χατὰ Πλάτωνα γάμων) 
33,16 ἀγωγὴν παραδέδωχεν ἐνιαυτοχράτορος 
λήψεως ὀνόματος 38, 1 

ἀγών. τῶν ὑπὲρ διχαιοσύνης χαὶ συμπάσης 
ἀρετῆς ἀγώνων ὅθ, 16 μέγας ἐμοὶ φαίνεται 
χαὶ οὐχ ὁ τυχὼν ἀγών ὅ2, 13 

ἀγωνίζεσθαι 127, 35 
Αδασμάστη 2 τῆς ᾿Αττιχῆς 101, 24 
ἄδειν. ὁ τὸν μῦϑον τοῦτον ᾷδων θ0, 8 
ἄδεχτος. χρυσὸς ἄδεχτος ὧν ἰοῦ χαὶ σήψεως 

Ὁ8, 21 γένος ψυχῶν τῆς τοιαύτης ἄδεχτον 
ἀποπτώσεως 111,10 τὰ φυτὰ... ἄδεκτα 
ὄντα ψυχῆς ἀνθρωπίνης 114, 34 

ἀδέσποτος. ἀρετὴ ἀδέσποτον (Ρ]Αἰ.) 70, 31 
864. 78,81 126,23 ἀδέσποτός ἐστιν ὑπὸ τῶν 
ἐχόντων τὴν καχίαν 71, 10 ϑεοὶ .. . ἀδέσπο- 

τοι 77,9 

ἅδην 97, 3 
ἀδιαίρετος 84 9 ἄτρεπτα καὶ ἀδιαίρετα 

δ0, 34 

ἀδιάκριτος (σύγχυσις) 10, 10 

ἀδιάρϑρωτος (ἔννοιαι) 89, 29 
ἀδιάστροφος 120, 11 
ἀδιάφορα ΤΊ, 34 18, 611 84, 4 

ἀδιχία. ὁ τῆς δικαιοσύνης πρὸς τὴν ἀδιχίαν 
λόγος ὅ3, 24 ὅ4, 1 14 ὅθ, 12 84 ὡς ἔστιν 

χαὶ ἐν ἀλόγοις ἀδιχία χαὶ διχαιοσύνη 108, 1 

ἄδικος (πόλις) 185,9 (ζῷα, οχ Ρ]Δ.)106,9 8546. 

ἀδρανὴς 54, 3 188, 9 
ἁδρός γΥοίογ. (τύπος) 17, 8 (χαραχτήρ) 17, 8 
ἀδυναμία 31, 40 (ζωῆΐς) 97, 9 ΟΡρΡ. δύναμις 

83, 21 107, 3 δυνάμεις ἀδυναμίας 82, 21 

ἀδυνατεῖν 6. ἰεΐ. 116, 4 Ἐ18, 25 
ἀδύνατος. ἀδυνάτου ὄντος (6. 80080].) 

22, 21 
᾿Αδωνιακχὴ δημιουργία, αἀἶδί. ὅλη οἱ Διο- 

νυσιαχῆ 17, 16 
ἀεικίνητος. τὸ ἀειχίνητον θεῖον 70, υ 21,1 

9 2ὅ 

ἀέναος. παγὰν ἀενάου φύσεως (ν6ΓΒ. ΡΥ.) 
94, 36 
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ἀέριος (τόπος) 121, 26 (τάξεις) 23,26 (ψόφοι) 

66, 21 οὐρανίως αἰϑερίως ἀερίως χϑονίως 
34, 836 

ἀερώδης. ἀχοὴν ἀερώδη τὴν οὐσίαν ἔχουσαν 
606, 20 

ἀετόμορφος 104, 12 
ἀετός 108, 4 Βηαᾳ. 98, 32 100, 12 104, 22 
ἀξζωία (ὁλιχή) 121, 86 

ἀηδόνες 100, 12 101, 11 11 109, 16 

Νάήϑεια. ἢ τῆς αἰσθήσεως ἀήϑεια τῶν 
προσπιπτόντων 123, 28 

ἀήρ. ὃ ἕνιχμος ἀὴρ οὗτος ὁ περιρρέων τὴν γῆν 
122,13 84. 87 εἰς τὸν παχύτερον ἀέρα χάτ- 
ἱμεν ἐκ τοῦ αἰϑέρος 121,36 περὶ τὸν ἀέρα 
πωτᾶσθαι 117,18 ἐν τοῖς ἄχροις τοῦ ἀέρος 
125, 8 παυσαμένης τῆς τοῦ ἀέρος ψύξεως 
62, 20 ὁ ἐχ πυρὸς ἀὴρ εἰς πῦρ (φϑείρεται) 

81,11 ἣ γλῶσσα τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος 
ἀέρα πλήττουσα 68, 8 86ᾳ. τὰς δυσχρασίας 
(χαὶ εὐχρασίας) τῶν ἀέρων ἄγονα παρέχεσϑαι 
τὰ σπέρματα ἢ γόνιμα πεπίστευται 31, 13 
(Ζωροάστρης τὴν ᾿Ανάγχην) εἶναι τὸν ἀέρα 
φησίν θ0, 8 

ἀϑανασία 406, 2 (τι 184 ἔτ. 2) 49, 26 ταῖς 
περὶ τῆς ἀθανασίας τῶν ψυχῶν ἀποδείξεσιν 
58, 9 

ἀϑάνατος ἡ ψυχῆ 866. Ρ]αί. 47, 531 546. 
ὅ8, 18, 866. Αγϑίοίϊ. 116, 21 26 τὴν ποίαν 
ψυχὴν ἀϑάνατον δεῖ νομίζειν 47,38 49,22 Βη6. 
τὴν ϑείαν ψυχὴν . .. ἐν τῷ ἀϑανάτῳ τίθησιν 
49,21 τῶν ἀϑανάτων ψυχῶν καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
ἀϑάνατα διανοουμένων 74,4 ψυχὰς ἀϑανάτας 
ἔν. ΟΥΡ. 111,14 

ἄϑεσμος (ζωή) 115,20 (τροφή, οοηΐ. ἀνοσία) 
88, 16 (πλάσματα, δοῃὶ. αἰσχρά) ὅ8, 16 

᾿Αϑηναῖος 68, 4 69, 27 
᾿Αϑήνησιν 130, 80 
ἀϑλεῖν (ἄϑλους) ὅθ, 28 

ἀϑλητιχός (βίος) 102, 8 
πἄϑλιος φἐοἰμα 26,1 

ἄϑλος. τοὺς ἄϑλους οὃς ἀϑλοῦσιν αἱ ψυχαὶ 
τὸν ἐν τῇ γενέσει πόλεμον μεταχειριζόμεναι 
58, 21 

ἀϑυμεῖν 68, δ 
ΔΑἱακοί 100, 31 

Αἴας ΟἿ, 29 102, 29 Βαᾳ. 103, 11 24 110, υ 
Αἴαντες ὅδ, 9 100, 17 

αἰἱγόκερως. τὸ ἀπὸ αἰγόκερω (ἡμιχύχλιον) 
αὐξητιχόν ἐστι τῆς γενέσεως 28, 32 

Ἅιδης 61,25 (ΡΙΔξ.) 128,24 Δημόχριτος... 
περὶ τοῦ “Αιδου θ2, 1 τὸν Πυϑαγόραν ...“Αἰδην 
τὸν γαλαξίαν ἀποχαλεῖν Θ8, 33 ἐν “Αἰδου 

40, 9 49, 360 ὅ2, 20 ὅ3, 4 57 32 34 ὅ8, 16 



ἀίδιος 

61, 110 18 ΘΥ, 28 8αᾳ. 79, 28 100, 82 Βα. 
109, 8 εἰς Αιδου 838, 26 117, 20 

ἀίδιος, οοῃΐ. ἀγένητος 18, 22 21, 88 ἀίδιον 
εἶναι τὸν χόσμον (866. Ατίϑίοί,) 116, 28 τὴν 

ἀίδιον οὐσίαν τῶν ψυχῶν 13, 81 πᾶν ἀΐδιον 
πλῆϑος εἶναι πεπερασμένον 116,26 τὸ ἀίδιον, 
ἀϊδθί. τὸ μαχροβιώτατον θἱ τὸ βραχυβιώτατον 
20,2 τὰ ἀίδια, οοπὶ. λογικά 22, 3 ἀἶδί. 

τὰ πάμφϑορα οἐ τὰ μεταξὺ τούτων ἀί(διά 
τε ὄντα καὶ οὐχ ἀΐδια 112, 16 ΟΡΡ. τὰ 
ϑνητά 20,24 26 ἀίδιον γένος ἄλογον, ΟΡΡ. 
ὕνητόν 11δ, 838 ἀιδίως 24, 14 

.αἰδοῖος. ἡμῖν ἄνδρες αἰδοῖοι 60, 22 
αἰϑέριος (λειμών) 121, 25 οὐρανίως αἰϑερίως 

ἀερίως χϑονίως 84, 36 

Αἴϑη (Βοχι.) 138, 4 
αἰϑήρ. εἰς τὸν παχύτερον ἀέρα κάτιμεν ἐκ 

τοῦ αἰϑέρος 121, 86 
αἷμα ψυχουλχόν 6], 8 
αἴνιγμα 78, 6 
αἰνιγματώδης. τὸ ἀπόχρυφον καὶ αἰνιγμα- 

τῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον 17, ὃ 
ἰνίσσεσϑαι 100, 22 101, 9 108, 8 122, 24 
38 120, 4 ο. ἱπῆ. οὐ δοο. 78,11 

αἰνός. ὄρνεον αἰνὸν ἰδέσϑαι ἔν. ΟἸρἢ. 110, 32 
αἴρειν. (τὴν αὑτοῦ ψυχὴν) μετέωρον ἀρϑῆναι, 

καὶ ἀρϑεῖσαν ὑπὲρ γῆς ἰδεῖν, , 68, 13 
αἱρεῖν. αἱρετός ὅ8, 19 20 129, 16 πάντα τὰ 

ἑχούσια χαὶ αἱρετὰ δήπουϑέν ἐστιν, οὐ πάντα 
δὲ αἱρετὰ καὶ ἑχούσια 126,28 φρόνησιν... τῆς 
φαινομένης εὐπορίας αἱρετωτέραν 10, 24 

αἵρεσις βίων (ὁχ Ρ]4:.) 86, 21 Βαᾳ. ὅδ, 9 
14,υ 16,21 8ηᾳ. 80, 6844. 126,21 4]. ἐν 
τοῖς ἀλόγοις ἐνεῖναι... αἱρέσεις ἀδύνατον" 
εἴπερ ἡ αἵρεσις ἐπίχρισίς ἐστι πλειόνων εἰς 
ἑνὸς ἐχλογήν 81, 21 Β6. 

αἰσϑάνεσϑαι θ8, 156 τὸ αἰσϑητόν, ορρ. τὸ 
νοητόν 138, 356 τὸν χόσμον ἐκ πάντων ὄντα 
τῶν αἰσϑητῶν 131,21 (ἐν τῇ φανταστιχῇ 
ψυχῇ) οἱ τύποι τῶν αἰσϑητῶν 123, 33 

αἴσϑημα (οἷ, αἴσϑησις) 66, 19 

αἴσϑησις. οἶδεν χαὶ φυτῶν αἴσϑησιν (Ραἰο) 
20, ὅ τὰς μὲν αἰσϑήσεις γνώσεις οὔσας μετὰ 
παγέων ὀργάνων ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν συγ- 
γενῶν αἰσθημάτων θ6, 18 αἰσϑήσεις ... τῶν 
Ἰνώσεών εἰσιν τῶν νοερῶν ἀποτελευτήσεις 
124, οἷ. ΤἼ, 6 129, 12 ἡ τῆς αἰσϑήσεως 
ἀήϑεια τῶν προσπιπτόντων 128,28 ΟΡΡ. λο- 
τισμός (ὁχ Ρ] αἰ.) 16,18 27,31 8ὅ,35 40, 31 

ΘΟὨΐ. φαντασία, ΟΡ. νοῦς καὶ λόγος 717,35 18,2 
864. (λογικῆς ζανῆς) εἰκὼν ἡ αἴσϑησις 118,8 
ἡ ὡς ἀληϑῶς, ἡ χυρίως αἴσϑησις θ8, 12 1 ὅ 
ἡ χοινὴ αἴσϑησις 68, 18 24 μουσιχὴ καὶ 
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ἐρωτικὴ προσχρῶνται ταῖς ἀχροτάταις τῶν 
αἰσϑήσεων, φιλοσοφία δὲ πάλαι καταψηφί- 
ζεται πάσης αἰσϑήσεως 102,23 ἐπιστημόνων ... 
τῶν αἰσϑήσει προσχρωμένων 18, ὃ ἁμαρτία 
αἰσϑήσεος 17,352 16,14 18, 4 χατ᾽ αἴσϑησιν 

68, 13 79, 18 
αἰσϑητήριον 61, 18 τὸ χύριον αἰσθητήριον 

(οχ Ατσίβίοί.) 68, 16 
αἰσϑητιχός (ζωαῇ 124, 18 (δυνάμεις, ΟΡΡ. 

νογτιχαΐ) 139, 28 τὸ αἰσϑητιχόν 20, 4 τοῦ 

νοητοῦ τὸ αἰσϑητιχὸν μίμημα 46, 80 
αἴσιος. αἰσιώτερα 93, 1 
ἀίσσειν. ψυχαὶ ὅτ᾽ ἀίξωσι ἔγ. ΟΥΡΉ. 117,9 
αἶσχος, ΟΌΡ. κάλλος 83, 26 αἴσχη σωμάτων 

88, 31 
αἰσχρός. τί γὰρ ἄλλο τὸ γελοῖόν ἐστιν ἢ τὸ 

αἰσχρὸν μετὰ ἀσϑενείας 97, 8 11 20 104,10 

μιμεῖσϑαι, μιμητιχὸς ἐπὶ τὸ αἴσχιον 104, 10 
41 τὸ αἰσχρόν, ΟΡΡ. καλόν 138, 14 τὸ αὐτὸ 
αἰσχρόν οἱ τὸ αὐτὸ χαλόν οἷ. αὐτός 

αἰσχρότητγες, ΟΡΡ. κάλλη 82, 22 
αἰτία χαχῶν 78, 28 24 αἰτίαι τῶν μύϑων 

ὅ9, 26 οἱ ἔμφρονες.... τὸν τῆς αἰτίας προβε- 
βλημένοι δεσμόν, τῆς ἐμπειρίας μόνον τὸ 
ὅτι λεγούσης 48,28 τὰς πάντων αἰτίας 38, 3 
οἵ, 39 τῆς γενέσεως αἰτίαι πάσης 69,11 τῶν 
χινουσῶν (τὰς οὐρανίας περιφορὰς) αἰτιῶν 79,. 
τὰς ὑπερχοσμίους τῆς τάξεως αἰτίας πάσης 

τὴν τε μονάδα χαὶ τὴν τριάδα δὅ4, 28 τὴν 
αἰτίαν τοῦ ἀριϑμοῦ νοερὰν 22, 10 οἷ. 85,18 
41,166. 32,1 (γενητὸν τὸν χόσμον) χατ᾽ αἰτίαν, 

ΟΡΡ. κατὰ χρόνον 18, 84 38 
αἰτιᾶσϑαι, αἰτιασόμεϑα τὴν ἑτέραν πρότασιν 

130, 217 αἰτιᾶσθαι τῶν ἀγαθῶν τὸν ϑεὸν 
126, 33 οἵ 10,11 

τοῦ αἰτίου μὴ ὄντος εἶναι τὸ αἰτιατὸν 
ἀδύνατον 19, 2 τὰ αἰτιατά, ἀϊδβ(. αἴτια οἱ 
σύστοιχα 81, 1 οἱ (ϑεοὶ) τῶν αἰτιατῶν τῆς 

εἰς τὰ αἴτια ἐπιστροφῆς εἰσιν αἴτιοι 90, 11 
αἱτίασις 8θ, δ 

αἴτιος. τὸν ἕνα τῆς πάσης αἴτιον παλιγγενεσίας 
ϑεόν 24, 18 (ἀριϑμὸς) αἴτιος τῷ χόσμῳ τῆς 
χατὰ χύχλον ἀποκαταστάσεως 28, 8 6 αἴτιον 
περιτροπῆς 20, 28 26 τί τίνος αἴτιον 20, 31 
τὸ αἴτιον 18,21 19, 4 20, 30 82, 26 8θ,1 

413 128,4 αϊδέ. αἰτιατόν 19,2 90, 12 αἴτια 

αἀἰδβέ. αἰτιατά οἱ σύστοιχα 871,1 ὡς ἕν [πρῶτον 
οοηΐ. ὕὕ88θῃθυ) αἴτιον 91, 24 τελιχὸν αἴτιον 
41, 18 19, ΟΡΡ. συναίτιόν τι χαὶ ὑλικόν 
180, 11 μεριχὸν αἴτιον 17, 883 ὁλιχώτερα 
αἴτια καὶ ὑψηλότερα, ΟΡΡ. μερικώτερα καὶ 
χαμαιζηλότερα 80, 28 οἱ ϑεοὶ τὰ μὲν ἄνωϑεν 
ἀπὸ τῶν αἰτίων χομίζονται 37, 33 
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αἰτωλαρχία θ8, 11 

Αἰτωλοί 63, 1119 
αἰών. λίπῃ δέ μιν ἱερὸς αἰών ἔρ. ΟΥΡΙ. 117,9 

ὁ πᾶς αἰών, αἀϊδί. ὁ πᾶς χρόνος 19, 21 844. 
(αἰὼν) τοῦ χρόνου πατήρ 22, 32 αἰδέ. ἀριϑμός 
22, 85 28,2 τὴν ἐν τῷ αἰῶνι δύναμιν ἄπειρον 
19,21 20, 8 τάξιν τινὰ δαιμονίαν ... ὑπὸ τὸν 

αἰῶνα τεταγμένην... οὔσης οὖν σειρᾶς ἀπὸ 
τοῦ αἰῶνος 9ὅ, 21 οἷ. 906, 4 

ἀχαϑαρσία 88, 86 
ἄκαρπον (πεδίον) 121, 22 

ἀχαλλωπίστως 78, 2 

ἀκήρατος (χρυσός) 39, 38 40,1 (φύσεις) 40,18 

ἀκίνητος 62, 22 θῦὅ,9 185,26 13θ, 86 ΟΡΡ. 
ἀειχίνητος 21,25 τὸ ὑπ' ἀχινήτου γενόμενον 
ἀγένητόν ἐστιν 18, 22 23 τὸ ἀπὸ ἀκινήτου 
πᾶν ὑποστὰν ἀμετάβλητον εἶναι κατ᾽ οὐσίαν 
19,11 (τῆς χυκλήσεως αἰτία) 24, 14 (βασιλεία 

τῆς ᾿Ανάγχης) 120, 28 (οἱ ἀληϑεῖς νόμοι) 
ἀχίνητοι μένοντες 90, 18 

ἀκλινής (ὄρος τῆς προνοίας) 14, 18 
ἄκλιτος, οοῃὶ. μόνιμος (ἕνωσις) 120, 26 
ἀκμὴ τῶν φωτισμῶν 28, 320 τὴν Λάχεσιν... 

ἀχμῆς μεστὴν 78, 16 
ἀχοὴ θθ, 20 68, 19 οὐ γὰρ πᾶσα ἀχοὴ πάντων 

ἐστὶν ἀκουστῶν θ8, 10 τὰ πάσαις μὴ ἀκουστὰ 
ταῖς ἀκοαῖς τῶν ϑνητῶν 68,26 δι᾽ ἀχοῆς 19,18 

ἀκολουϑία. διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀχολουϑίας 
18, 18 (ἀναγκαῖον) κατὰ ἀκχολουϑίαν, ΟΡΡ. 
καϑ᾽ ὕπαρξιν 70, 21 21 

ἀκόλουϑος. (τὰ ἀχόλουϑα τῷ βίῳ κακά) 8θ,19 
τὰ ἀχόλουθα ἑχάστων 30, 31 χατὰ τὸ ἀχό- 
λουϑον 70, 22 ἀχόλουϑον (οπι. ἐστι γ9] ὄν) 

58, 14 τοῖς δ᾽ ἑπομένοις ἀκολουϑότερον ἐπὶ 
τῆς ψυχῆς τοῦ Ἡρὸς τοῦτό τε καὶ τὰ ἀκό- 
λουϑα τούτῳ νοεῖν 121, 18 

ἀκόρεστος 88, 21 89, 12 
ἀχούειν. ἣν ἤχουσεν φυαηι αμάτξεε ποοῖξ 

67,20 --- [Κωλώτης) οὐχ ὀρθῶς ἤχουεν 61,2} 
- ἐπέο ϊσσονοα 8. ἐπίοεγργοίαγε (αγιι. νοεῖν) εἰ 
τὸ διεξελθεῖν ἐπὶ τοῦ δαίμονος ἀκούοις 121,13 
15 τοὺς γενητὸν ἀχούοντας ὡς τοῖς φϑαρτοῖς 
οἰχεῖον 20,1 8 18, 21 110, 14 06. ζΘΏ. τίνα 

τρόπον ἀκούειν χρὴ καὶ τῶν ὀνομάτων 
τούτων χαὶ τῶν πλασμάτων 102, 28 

ἀχουστά 68, 20 24 (οἷ. ἀχοή) 
ἀκούσιος καὶ ἀβούλητος ὁ τῶν κακῶν βίος 

126, 26 (ζαῇ) 43, 11 τὰ ἁμαρτήματα 

ἀχούσια 126, 21 29 

ἄκρατος 40, 6 ἀχράτως εἰσὶν ἀγαϑῶν χορηγοί 
91, 18 

ἄκρος 84, 36 (φύσεις, αἰσϑήσεις ἀχρόταται) 

37,41 112,24 τὰ ἄχρα, ΟΡΡ. τὰ μέσα 
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84,56 138,51 139,2 χκαϑ' ἑχάτερα τῶν ἄχρων 
δθ,39 τὰ ἄχρα τοῦ παντός 84, 39 (τοῦ ὑπὸ 

σελήνην) 121, 10 (τοῦ ἀέρος) 1256, 8 τοῖς 
ἀχρότατοις τῶν ὄντων 38, 10 ἐν τοῖς ἀχρο- 
τάτοις, ΟΌΡ. ἐν τοῖς ἐσχάτοις 121, 24 

ἀχρότης τῆς γενέσεως ὅ0, 256 ἀχρότητες, ΟΡ. 
μετριότητες 82, 26 

ἀκτίς. αὐχμὸς διὰ τὰς διπλώσεις τῶν ἀχτίνων 
121, 21 

ἀλεξίχακος 38, 23 

ἀλήϑεια (ἐπιστημονικὴ) 51, 28 (τῶν ὄντων) 
126, 16 (ἡ περὶ ϑεῶν, ϑεογονίας ἀλήϑεια) 
ὅ9, 16 118, 6 τὸ νοερὸν τῆς ἀληϑείας 
φέγγος ὅϑβ, 86 ᾿Αληϑείας πεδίον (Ρ]Δ(.) 
121, 21 

ἀληϑινὸς ἀριθμός (ὁχ ΡΙαΐ.) 28, 10 (30) 

24, 1 ἀληϑινὰ ἀγαϑά 78, 4 21 τὰ ἀληϑινῶς 
ἀγαϑά 18, 9 

ἀλκή. δι ἧς ἀλχῆς ὁΧ οΥδα. 61, 21 
Ἀλκίνου ἀπόλογος (Ρ]αἰ.) 61, ὁ Βαᾳ. 
ἀλλάττεσϑαι (βίον, ζανὴν) 108, 6 110, 28 
ἀλλοῖος 88, 13 

ἀλλόκοτος 30, 16 

ἄλλος. ἄλλα ἀστειότερα τῶν ἄλλων 91, δ 
ἄλλοθεν ἄλλοις ἔν. Οτρῇ. 110, 80 ἄλλως 
αἰδδὲ 121,21 

ἄλλοτε μέν ὃ᾽ --- τότε --- ἄλλοτε δὲ ---- τότε 
δ᾽ --- ἄλλοτε δ᾽ αὖ ἔν. ΟΥ̓. 116, 32 Βα. 

ἀλλοτριοπραγεῖν 2, 28 
ἀλλότριος (ΟρνΡ. οἰχεῖος) οἱ τὸ ἀλλότριον 
1, 18. 320 

ἀλλοτριοῦν. τὸ ἀνόμοιον ἀλλοτριοῦται παντὸς 
ᾧπέρ ἐστιν ἀνόμοιον 40, 16 

ἀλογία 406, 4 ΟΡΡ. λόγος 40, 20 97, 81 
οοπὶ. πάϑος 99,20 100,29 ἀδ δηΐπδ - 

ἸΠΔΠη8 ἰπ Ὀχυΐίδᾷ δηΐπιδ} 8 ταἰρταηίθ εἰς 
ἀλογίαν πίπτειν, χαταπίπτειν, ἐκπίπτειν, 
φέρεσϑαι 111,10 102,1 100, 24 102,1 
109,10 εἰς ἀλογίαν ἄγειν, χατάγειν, ἀπωϑεῖν 

102, 11 104, 19 102, 10 μεϑιστάνειν ... 

ζωὴν εἰς ἀλογίαν 101, 21 ἀλογίᾳ, πρὸς ἀλο- 
γίαν συνάπτειν 102,20 103, 2 τῶν εἰς τὴν 
ἀλογίαν φερουσῶν ὁδῶν 102,21 διὰ τῆς ἀλο- 
χίας ... αὐτῷ συναφϑείς 118, 82 συγγενὴς 
πρὸς ἀλογίαν 108, 82 

ἄλογος, ΟΡΡ. λογιχός 88,12 (δυνάμεις) 51, 12 
(ὀρέξεις) 82,5 (πάϑος) 100,26 (εἶδος ζαγῆς) 84,5 

8ῦ, 13 δὅ83, 20 18θ, 26 (ζανὴῇ) 8ῦ, 21 51,14, 

οοηΐ. ϑηριώδης 39, 21 (γένεσις) 123, 21 

(ψυχή) 84,1 49,1 22 1317, 89 τὰ ἄλογα μόρια 
48, 36 χαὶ δαιμόνων ἔστι φῦλον ἄλογον 
1156, 21 ζῴδια ἀλογώτερα, αἰδὲ. νοερώτερα 
33, 24 (μερίδος) ἀλογωτέρας 517, 2 



ἀλογοῦν 

τὸ ἄλογον ἐγγαξέοπαΐε, ΟΡ. τὸ λογικόν 
20, 2228 86, 22 τὴν χατὰ τὸ ἄλογον ἀν- 
ομοιότητα, ΟΡ. τῇ κατὰ λόγον ὁμοιότητι 
95, 25 ΟΡΡ. λόγος 48, 36 114, ὅ 180, 21 
χίνησιν τῶν ἀλόγων 39, 18 τὸ ἄλογον πῶς 
οὐχὶ ἀϑάνατον 48, 29 Βα. 49, 8 

ἄλογον (ζῷον) 137, 839 οοπηΐ. τερατῶδες, 

ἀλλόχοτον 80,11 16 οομῃὶ. ϑηρίον 88, 22 

τίνες αἱ μετατάξεις αἱ ἀπὸ ἀλόγων εἰς λογικὰ 
ζῷα, αἱ ἀπὸ λογικῶν εἰς ἄλογα, αἱ ἀπὸ λο- 
γικῶν εἰς λογικά, αἱ ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα 

ὅ0, 5 7], 20 Βᾳᾳ. 81, 10 8αᾳ. 106, δ Βα4. 
51, 12 102, 8 109, 12 Βαᾳ. 110, 6 ἄλογα, 
ΟΌΡ. ἄνθρωποι 81, 29 96,20 99, 10 Β66. 
105, 29 109, 16 26 111,2 118, 11 ἄλογοι 

βίοι, ορρ. ἀνθρώπινοι 111, 6 ἄλογος ψυχή, 
ΟΡΡ. ἀνϑρωπίνη, λογικὴ 97, 24 106, 19 22 
ἄλογα γένη 118,2 ἄλογος μουσιχῆ, ἀνδρία, 
βασιλεία 104, 20 --- ΒυΙΔΏΒΓΙΠ) δηΐιηκ- 
τ ἴῃ Ὀγυΐὰ πὐΐϊρχταῖῦῖο αποιιοᾶο ἰη- 
ἰ01}6ζοπάδ δἰ ἃρ. Ρὶδὶ. 97, δ᾽ βαᾳ. 
23 86ᾳ. ἈθΓΟθδ αὐυομιοὰο αἰσδηΐ ἴῃ 
θυπιίδ ἰγβηδῖσο 100, 1 86ᾳ. (τῶν ϑηρίων 
εἰς ϑηρία) τὰς μεταβολὰς οὐκ ἀλόγων ψυχῶν 
ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνων... λέγεσθαι παρὰ τοῦ 
Πλάτωνος 100, 10 Β4ᾳ4ᾳ. 18 86ᾳ. 111, 1: 
ὅτι δὲ χαὶ ἀνδρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ’ 
ἄλλων ἀλόγων ζῴων εἰς ἄλλα 107, 19 εἰ 
πᾶσαν ψυχὴν ... εἰς ἄλογα ζῷῴα κατιέναι δυ- 
νατόν 111,9 16 844. εἰ διὰ πάντων ἀλόγων 
ζῴων ἡ κάϑοδός ἐστι τῶν λογιχῶν ψυχῶν ... 
χαὶ εἰ μέχρι τούτων μόνων 111,18 112,51 
54. εἰ πᾶν ἄλογον ζῷον ἔχει ψυχὴν ἐφεστῶ- 
σαν λογικὴν ἔξωϑεν, καὶ οὐχ ἄλλως ψυχοῦ- 
σϑαι χαὶ ταῦτα δυνατὸν ἢ διὰ ψυχῆς λο- 
χιχῆς 111,12 118,20 βΒᾳᾳ. 114, 26 Β6η6. 
111, 8 
ἀλόγως 97,11 100,24 οὐχ ἀλόγως 79,11 

ΟΡΡ. λογικῶς 104, 22 ΟΡ. νοερῶς 89, 18 
ΟΌΡ. χατὰ λόγον ὅδ, 86 ἀλόγας ἐνεργεῖν 
48, 36 

ἀλογοῦν. ἀλογώσαντι ἑαυτόν 88, 23 ἀλο- 
γουμένην τὴν ζαήὴν 838, 32 τὴν ἀλογο- 
ϑεῖσαν... ψυχὴν 100, 28 81, 33 97, 28 

ἄλοχοι ἔν. ΟΥΡ᾿ι. 116, 18 
ἅλς. ἐξ ἁλὸς ἰχϑύς οχ Ἐπηροάοοϊο 118, 6 
ἄλυτος (ϑεσμός) ὁχΧ οΟΥδΟ. 11,11 (φιλία) 

181, 24 (χόσμος) οχ ΡΙΔἰ. 17,20 8αᾳ. 80 

δέδεται τρόπον ἄλυτον παντὶ πλὴν τοῦ συν- 
δήσαντος (ὁχ Ρὶαἰ.) 131, 25 

ἅμα. τὰ ἅμα ῥιπτούμενα 719," 1 προστίϑησιν 
ἅμα λέγων 78,386 οἱ μῆὖϑοι... μα τε ἐρρή- 
ϑησαν χαὶ οὐχ εἰσίν 126, 12 

͵ 
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ἅμαξα 107, 32 586. 
ἁμαρτάνειν ἀχούσια εἶναι ὅσα ἀμαρτάνομεν 

Β06. ΡΙαί. 126,30 ἁμαρτίαν ἁμαρτεῖν 21, 30 
(ψυχὴ ἁμαρτοῦσα) 111, 19 112,21, 11,11 
21 δὸ λόγος ... ἡμάρτηται 131, 10 ἡμαρτη- 
μένοι νόμοι, ΟΡΡ. ἀληϑεῖς 90, 34 

ἁμαρτάς 1θ, 14 διὰ δή τινας ἁμαρτάδας 
90, 16 

ἁμαρτήματα 10, 19 86 ἐφ’ ἡμῖν... τὰ 
ἁμαρτήματα 126, 26 βαᾳ. 

ἁμαρτητιχός 8, 1 
ἁμαρτία αἰσϑήσεως 17, 32 ἁμαρτίαν ἀμαρ- 

τεῖν 27, 830 

ἀμβλίσχεσθαι 8], 15 
ἀμείβειν (τοὺς βίους) 116,15 (τὴν τάξιν) 121, 8 

ἀμειβομένη ψυχή ἔν. ΟΥΡἢ. 110, 29 
ἀμέλεια 128, 23 
ἀμελετησία 122, 86 
ἀμελετήτως ἔχειν (μαϑημάτων) 837, 31 
᾿Αμέλης ποταμός (οχ ΡΙ αἰ.) 122,12 844. 24 

123 28 866. 
ἀμερές, οοῃΐ. νοητόν οἱ ἄφετον 70, 4 ἀμερῆ, 

ΟΡΡ. μεριστά 89, 24 
ἀμέσως τῇ ϑηριώδει ζωῇ συνάψαι τὴν νοεράν, 

ΟΡΡ. διὰ μέσης τῆς λόγῳ χρωμένης 99, 18 
οὗ, 22, 4 120, 4 

ἀμετάβλητος 19, 11 
ἀμετάβολος 98, 80 
ἀμετάστροφος (θχ ΡΙ4..) 119, 21 120, 6 

ἀμέτοχος 6. φθη. 1157 32 
ἄμετρος (ὄρεξις) 94, 11 πανταχοῦ γὰρ ἀσφα- 

λέστερον τὸ μέτριον πρὸ τοῦ ἀμέτρου φασίν 
91, 26 

ἀμιγῆ πρὸς πάντα τὰ διοιχούμενα 78, 16 
ἄμικτος, ΟΡΡ. μεμιγμένος 48, 1 ὅ8, 9 
ἅμιλλα τῆς ἀνθρωπίνης μουσικῆς παρὰ τὴν 

ϑείαν 102, 16 
ἀμοιβεῖν. τὰ γεννηθέντα ἀμοιβεῖσϑαι εἰς τὰ 

γεννήσαντα 87, 24 
ἄμοιρος 6. θη. 858, 23 37, 9 39, 28 48, 11 

ὅ9, 24 17, 18 108, 6 12 108 2686 11, 81 

ἀμόρφωτος, ΟΡΡ. μεμορφωμένος, μορφωτι- 
χός ὅ8, 2ὅ 34 

ἀμονσία 10,911 40,31 
ἄμουσος 1ὅ,22 20, 183 πάϑος ἄμουσον καὶ 

ἀφιλόσοφον 102, 12 
ἀμπίσχεσϑαι (σώματα ζῴων) 99, 1 
ἀμυδρός (τὸ τοῦ λόγου φέγγος) 39, 21 28 

δι ἀμυδρῶν ὀργάνων (οὁχ ΡΙδΔ,.) 16, 16 
ἀμυδρότης (ἑνώσεως) 180, 890 
ἀμυδροῦν. (ὄχημα) ἀμυδρούμενον 92, 5 
ἀμφιβάλλειν ἀμδέέαγο 118, 21 
ἀμφίβιος (φύσις) 460, 1 
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᾿Αμφίπολις, ᾿Αμφιπολῖται θ4, 20 11 
ἀμφότερος. τὰ ἀμφῴτερα 93, 11 
ἄν ο. ἰπά. ἔιί. 26, 2 6. ορίέ. ἔπι... 48, 33 

. 6. ἱπᾶά. δοὺ. ρμοϑίύ ἵνα 99, ὅ 
ἀναβιοῦν. περὶ τῶν ἀποθανεῖν δοξάντων 

ἔπειτα ἀναβιούντων θ1, 33 86ᾳ. 63, 1 Βη6. 
πῶς τὸν ἀποθανόντα πάλιν ἀναβιῶναι δυνα- 
τόν 62, 4 864. 

ἀναβίωσις θ4, 8 110, 20 21 
ἀναβιώσκεσθαι 62, 22 
ἀνάγειν (τὰς ψυχάς) 89,8 101,30 (εἰς οὐρανόν) 

91,32 9, 13 --- [τὰς τοῦ οὐρανοῦ περιόδους) 

εἰς νοερὰς καὶ ϑείας ἀνάγειν αἰτίας 55,31 τὴν 
αἰτίαν τῆς λύσεως αὐτὴν εἰς ἁμαρτίαν αἰσϑή- 
σεως ἀνάγων 17, 82 εἰς τὴν ἀνομοιότητα τὴν 
στάσιν ἀνῆγαγον 41, 214 οὗ. 71,32 36 ἐπὶ τὸ 
ὃν ἀναγαγοῦσι τὴν ϑεωρίαν 41, 29 ἐπὶ τοὺς 
παραδόντας πρώτους ἀνάγει τὴν... ἀλήϑειαν 
118, 5 --- ἀνάγεσϑαι πάλιν ἐκεῖθεν 58, 38 ἃς 
(86. Σειρῆνας) ὁ μὲν ἀναγόμενος παραπλεύ- 
σεται 34, 18 πρὸς τὴν χωριστὴν ἀνηγμένος 
ον. ζωὴν ὅ6, 29 

ἀναγκάζειν ὁ. 866. 6. ἱπῆ, ργοδαγο 23, 18 --- 
ἠναγκασμένοις ἐοίχαμεν εἰς ἄλλους (βίους) 
ἄλλοι 10, 80 

ἀναγκαῖον ἀξίωμα 18, 12 16 τὸ ἀναγχαῖον 
χαϑ'᾽ ὕπαρξιν θὲ κατὰ ἀκολουϑίαν 70, 18 Β6ᾳ. 

ἀνάγκη τῆς ἀχολουθίας 18, 11 (ψυχὴν) ἐξ 
ἀνάγκης συνεῖναι τῷ αἱρεϑέντι βίῳ (οχ 
ΡΙαΐ.) 76, 16 Βᾳᾳ. διὰ τὴν ἐν τοῖς βίοις 
μετὰ τὰς αἱρέσεις ἀνάγχην 77, 21 τὸ γὰρ 
ἐφ᾽ ἡμῖν ἄστατον ὃν ἔχει χατὰ τὸ ἀχόλουϑον 
ἀνάγκην ... ταδὶ πάντως ἀχολουϑήσειν 76, 22 
τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων ἀνάγχην 117, 84 χατὰ δὴ 
τινας ἀνάγκας τιμωρητιχὰς τῶν ... ψυχῶν 
88, 8 (ὄντες) ἐν ἀνάγκαις καὶ ἐν ὀδυρμοῖς 
48, 16 

᾿Ανάγκη (οχΧ Ρ]41.)) ὅ0,86 ὅ8,1 20 54,24 

11, 30 8Β4ᾳ. 72, 24 81 78,8 16, 11 119, 88 
8α. 120, 11 84ᾳ. (ἡ μεγίστη ϑεός) 120, 11 
αὐτὴν δηλοῦσα τὴν παρὰ τοῖς ϑεολόγοις 
Θέμιν ὅ0, 381 120, 21 ἐπιχλήσεις ... τὴν 
᾿Ανάγχην λέγουσαι σαφῶς θέμι καὶ ᾿Ανάγκη 
120, 24 (Ζωροάστρης τὴν ᾿Ανάγχην) εἶναι 
τὸν ἀέρα φησίν 60, ὅ ᾿ 

ἀναγνωρίζειν. τὰς ἐχεῖ ψυχὰς ἀναγνωρίζειν 
ἀπὸ τῶν ὀχημάτων ἀλλήλας 67, 12 22 26 88 

ἀγαγνωρισμὸς τοῦ μνημονευτοῦ προβολὴ 
καὶ μνήμης ἀνανέωσις θ7, 26 ἀναγνωρισμὸν 
εἶναι ταῖς ψυχαῖς ἀλλήλων 66 16 ΟἿ, 11 

ἀναγράφειν. τοσαῦτα ... ἀναγεγράφϑω 51, 24 

ἐξ ἄλλων ... παρὰ τοῖς ἔμπροσϑεν ἀναγε- 
Ἰραμμένων ἱστοριῶν 62, 81 
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ἀναγωγός, ΟΡΡ. καταγωγός. ὅ0, 11 18 
ἀναδιδάσκειν ὅ8, 16 84, 1 δὅ,6 23 94, 21 

116, 28 12ὅ, 26 
ἀναδῦναι τὰ αἱρεϑέντα γοέγασίαγοα 8, 31 
ἀναζωπυρεῖν (τὰ ἀποψυχϑέντα) 62, 24 

ἀναιρετικόν ἐστι τῆς πόλεως, ΟὈΡ. σωστι- 
κόν 180,9 84ᾳ. ἀναιρετιχὸν τοῦ πλήϑους καὶ 
τῆς ὁλότητος 130, 20 

ἀναισϑητεῖν θὅ, 4 
ἀναίτιος: τῶν χαχῶν ϑεὸς ἀναίτιος οὐχὶ τῶν 

ἀγαϑῶν 806. Ρ]αί. 126, 88 
ἀναχεῖσϑαι 26, δ 

ἀνακινεῖν (μνήμην) 67, 24 
ἀναχλάεσϑαι 8, 51 

ἀνακυκχλεῖν. αἱ ὦραι... ἀναχυχλοῦσι τὰ ἔργα 
τῆς φύσεως 90, 1 (ἀριϑμὸς) ἀναχυχλούμενος 
20,2 ταῖς κατ᾿ αὐτὸν ἀνακυχλουμέναις ψυχαῖς 
24, 28 

ἀνακύχλησις (οΧ Ρ]αἰ.) 60, 56 127,11 

ἀναλαμβάνειν 86 γεοίρεγε θΌ, 16 
Ἑἀναλογεῖν 32, 80 
ἀναλογία (πρὸς τὸν χρυσόν) 89, 81 (τῶν βίων 

πρὸς τὰς πολιτείας) 48, ὅ 11 (ὁ κόσμος) 

τὸν μέγιστον ἔχει τῶν δεσμῶν καὶ χάλλιστον, 
τὴν ἀναλογίαν λέγω 131. 24 17,21 

ἀνάλογον 39,86 95,2 (ἥλιον) τἀγαϑῷ φαμεν 
ἀνάλογον ἐν τοῖς ὁρατοῖς ὑπάρχειν 124, ὕ 
(ψυχαὶ) ἀνάλογον τοῖς ϑησὶν ὑπηρετοῦσαι 
ὅ8, 81 τὸ ἀνάλογον 29, 2 

ἀναλύειν. εἰς τὴν προὐποχειμένην φύσιν ἀνα- 
λύει τὰ ἔμβρυα 29, 1 τὰ γεννηθέντα... εἰς 
τὸ γεννῆσαν ἀναλύει 89,24 τὰ γενόμενα ἔκ 
τίνων ἀναλύεσϑαι εἰς ἐχεῖνα 87,8 12 18 ἄἀνα- 

λύεται εἰς τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ἐστι 92,6 137,1 
ἀνάλυσις σωμάτων εἰς σώματα 90, 17 τὴν 

εἰς ταῦτα ἀνάλυσιν ὑπομένειν ἐξ ὧν γέγονεν 
81, 16, 31 

ἀνάλωτος 88, 28 

ἀναμάρτητος 112,28 τὸ ἀναμάρτητον 10, 5 
ἀνάμνησις 124,14 ὅτι μᾶλλον ἀνάμνησίς ἐστι 

τῶν καϑ' ὅλου ἣ τῶν μερικῶν 128, 29 Βα6. 
ἀγανεοῦν τὴν μνήμην 122, 36 πιοά. ἀνανεου-- 

μένους τὴν μνήμην 126,1 

ἀνανεύειν. (ἄλογος ζωὴ) οὐδὲν ἔχει πρὸς 

οὐρανὸν ἀνανεῦον 114, 4 
ἀνανέωσις μνήμης 61, 26 
ἀνάντης. εἰς τὸ ἄναντες 61, 28 121, 81 

ἀνάπαλιν 46 οομέγαγίιο 86, 11 108, 14 
111,2 3 τὸ ἀνάπαλιν 108, 29 ἀνάπαλιν δὲ 
ἐχόντων 28, 11 

ἀναπέμπειν. (ἐπὶ τοὺς ἦρονας) πάϑη προσ- 

ἥκοντα ἀνθρώποις ἀναπέμποντας 111,36 τὸν 
μῦϑον ... εἰς μεριχὴν ἀνέπεμψεν ἱστορίαν 



ἀναπιμπλάναι 

ὅ2, 1926 τῶν ἐχ τοῦ ϑητιχοῦ γένους εἰς 
τοὺς ἐπικούρους ἀναπεμπομένων ὅ8, 36 

ἀναπιμπλάναι (τὰς ψυχὰς λήϑης, ὑπονοιῶν 
φορτιχῶν) ὅ1, 16 59, 14 ἀναπίμπλαται με- 
ταμελείας καὶ χαχῶν 85,26 ὅλης ποτὲ χαὶ 
ὁλιχῆς ἀχαθαρσίας ἀναπίμπλαται 38, 36 
σήψεως ἀναπιμπλάμενον 40, 8 ἀναπεπλησ- 
μένα τῆς παχυτέρας οὐσίας 6ὅ, 20 

ἀναπλοῦν. τὰς ἀσχέτους ἡμῶν καὶ εἰς τὸ 
ὅλον ἀνηπλωμένας ζωάς 121, 31 

ἀναπνοή 68, 8 

ἀναπόδραστος ὅθ, 81 76, 8 
ἀναρτᾶν. πάντων ἐχ ϑεῶν ἀνηρτημένων τῶν 

οὐρανίων ὅθ, 2 εἰς τὴν σεληνιακὴν ἀνήρτηται 
σφαῖραν 69,10 οἷ. ὅ0,30 18, ὁ πάντα... εἰς 
μίαν ἀνήρτηται ψυχὴν 129, 24 

ἄναρχος 14, 12 
ἀνασταυροῦν 88, 34 
ἀναστέλλειν 6. 36. ἀγοογθ 8ῦ, 26 

ἀναστρέφειν ἐπ᾽ αὐτά 66, 16 ἀναστρέψασαν 
εἰς ἑαυτὴν 84, 838 

ἀνάτασις εἰς τὰ ὅλα 121, 34 

ἀνατείνειν. εἰς τὸ πᾶν ἡμῶν ἀνατεινομένων 
ὅ4, 18 εἰς μονάδα. .. ἀνατείνονται 78, 10 

ἀνατέλλειν. αἱ ἀνατέλλουσαι μοῖραι 70, 32 
ἀνατλῆναι (τὴν περίοδον) 109, 24 
ἀνατολὴ (μοιρῶν ἢ σημείων τῆς περιφορᾶς) 

11, 2 ἀνατολαὶ τῆς δεχαμοιρίας 75, 26 
(ἀστέρων) 1ὅ, 88 ἐν ἀνατολῇ, ΟρΡ. ἐν δύσει 
20, 358 

ἀνατρέπειν (τὸ πᾶν) 16, 86 (τὸ αὐτεξούσιον) 

118, 15 

ἀνατρέχειν. εἰς ὃν καὶ ἡμεῖς ἀναδραμόντες 
128, 29 

ἀναφαίνειν 16, 10 45, 5 ἵνα... τὰ αὐτὰ 

μειζόνως ἀναφαίνηται ὅ4, 18 τὰ ἀξιώματα... 
Πλατωνικὰ ἀναφαίνεται 18, 8 

ἀναφέρειν. ἀναφέρεται ἡ ὑπτία 38, δ εἰς τὴν 
“Ὁμήρου ποίησιν ἀναφέρων τῶν ἀτόμων τὴν 
μνήμην ὅθ, 19 (σφαῖραν) ἄλλην εἰς ἄλλον 
ἀναφερομένην πατέρα τῶν λόγων 104, 3 
τῶν περὶ τῆς πολιτείας σχεμμάτων εἰς τὴν 
δικαιοσύνην ἀναφερομένων 17,14 οἷ. ὅ6, 24 
112,28 188, 1 ἐπὶ τὸν πολιτικόν, τὴν ψυχὴν 
ἀναφέρει τὴν αἰτίαν 17, 24 18, 24 ταῦτα 
πρὸς τὰς ψυχὰς ἀναφέρειν 80, 24 --- 46 γοοῖ- 
»Ῥογα ἀναφέροντα χατὰ μιχρὸν ἐγερθῆναι 
08, 10 

ἀναφεύγειν. ἀφ᾽ ὧν οὐχέτι δυνατὸν ἀναφυγεῖν 
119, 26 

ἀναφορά. ταῖς ἀναφοραῖς ὥρισται τοῦ παντός 
91, 24 κατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν τοὺς βίους 
ὁριζόντων γρόνων, τῶν μοιρῶν 108, 23 82 

ἈΝΒΟΡΟΤΑ γὙλακιλ. 11. 
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ἀναφοριχός. περὶ τῶν ἀναφοριχῶν χρόνων 
108, 22 

ἀνδρία 104, 21 
ἀνδρίζεσϑαι 61, 23 

ἀνδρικός 104,11 20 (ἀνήρ) 6, 20 (ζῷον) 

102,83 (ζωή) 102,32 108,9. 12 τὸ ἀνδρικόν 
108, 1 

ἀνδρωνῖτις, ΟΡΡ. γυναιχωνῖτις 103, 14 
ἀνεγείρειν. ἀνεγειρούσης αὑτὴν ἐν ἑαυτῇ 

ψυχῆς 48, 832 τὴν ψυχὴν ... ἀνεγείρουσαν 
ἐπὶ μᾶλλον τὰς ἐμπαϑεῖς ζωάας 122), 21 τῶν 
χρειττόνων ἡμῶν γενῶν ἀνεγειρόντων ἡμᾶς 
εἰς τὴν πρὸς τοὺς ϑεοὺς συμπάϑειαν 59, 22 
ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἀνεγειρό- 
μεϑα τελείωσιν 7ὅ, 1 (ψυχαὶ) ἀνεγειρόμεναι 
πρὸς τὰ οἰχεῖα ἕχασται εἴδη 19, 19 

ἀνέκπληκτος (οχ ΡΙΑαἰ.) 83, 28 

ἀνεχφοίτητος 89, 15 [ἰῃ Τίπι. τ᾿. 29: ἴῃ 
Οὐδ]. Ρ. 118; ἴῃ Βθρ. ῥ. 874,14 Β48.} 

ἀνέλεγκτος (τῆς ἐπιστήμης λόγοι) δ2, 12 
(ἀποδείξεις) ὅδ, 21 ἀνελέγκτως πιεζοῦντα 
ὅθ, 26 

ἀνελεύϑερος, ΒΥ. ἀγεννής 84, 1 

ἀνελίττειν ὅ1, 25 τῶν τὰς χϑονίας (περι- 

φορὰς) ἀνελιττουσῶν (ψυχῶν) δ7, 23 τὰ αὐτὰ 
(παραδείγματα) ἀνελίσσεται χαϑ' ἐχάστην 
περίοδον 72, 6 (συναποχαταστάσεας μέτρον) 
πολλάκις ἀνελισσόμενον 19,26 μιᾷ τάξει... 

ἄνωϑεν ἄχρι τῶν ἐσχάτων ἀνελισσομένῃ 
568, 14 

ἄνεμος. ἀνέμοιο πνοῇσιν ἔτ. ΟΥΡἂ. 117,12 
ἀνέμων ὑποκχεῖσϑαι ζάλαις 120, 34 γρηΐίο- 
πι Υἱσοβ ἴῃ ζϑηογδίοηθ 31,9 866. 

ἀνεμπόδιστος 51, 18 
ἀνενόχλητος. διὰ τὸ μηδὲ τὸν τόπον τοῦτον 

ἀνενόχλητον ... καταλειφϑῆναι τῶν... ἀν- 
τιρρήσεων 98, 4 

ἀνεπαίσϑητος 125, 8 187,1 
ἀνεπισκέπτως 39, 1 

ἀγεπίστροφος (ζωή, οοπὶ. ἄλογος) 85ὅ, 20 
τὸ ἀγνεπίστροφον (τῆς προόδου) 8ὅ, 8 ἀν- 
επιστρόφως 8, 14 

ἀνήδονος 48, 14 

ἀνήμερος (ζῷα) 1060, 14 
ἀνήνυτος (πόνοι) 128, 18 

ἀνὴρ. γεγονὸς ἐν ἀνδρὸς ἡλιχίᾳ 67, 10 εἰς 
ἄνδρας τελῶν 103, 10 

ἀνϑρώπειος. ἀνθρώπειον γενητόν, ΟΡΡ. ϑεῖον 
γενητόν (ὁχ Ρ]Αΐ.) 21, 16 22, 2 23, 80 3ὅ 

24, 12 16 2286. 3, 32 34 ἀνδρωπεία πε- 
ρίοδος 24, 1 26, 6 290 38, 23 ἀνδρώπειαι 

ψυχαί, ἀϊδί. ϑεοί οἱ δαίμονες 38,36 (οθίθγο- 
ααΐ ἀνθρώπιναι ψυχαί ἀνϑρώπειον γένος 

11 



169 ἀνϑρωπιχός 

24, 38 101, 14 ἀνθρώπειον σχῆμα 118, 84 
ἀνθρώπεια ἔργα 31,29 τὸ ἀνθρώπειον, ΟΡ. 
τὰ ϑεῖα 21, 28 

ἀνϑρωπικός, ΟΡΡ. ἔνϑεος (μουσιχή) 102, 19 
ἀνϑρώπινος (γένος) 104, 12 (φύσις) 101, 32 

(ζανὴ) 23, 81 38,9 138 48,25 46,88 99,11 

108,15 105,84 πρὸς ἀνθρωπίνην φύσιν χαὶ 
ζωὴν 101,26 ἀνθρώπινοι βίοι (ορὈ. ἄλογοι, 
ἀλόγων ζῴων βίοι) 81, 18 19 28 21 82, 3 
91,11 97, 18 101,18 102,2 111,6 ἀνϑρω- 

πίνη ψυχή, ἀνϑρώπιναι ψυχαί (ϑγτπι. λογική, 
οὗ, ἄλογος) 38, 89 40 178, 28 81, 12 28 

91,24 98, 10 101, 81 102, 8 10θ, 11 19 

101,10 111, 82 112, 81 117, 1 16 844. 

ὅτι καὶ ἀνϑρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ᾽ ἄλλων 
ἀλόγων ζῴων εἰς ἄλλα 107,19 τὰς ἡρωϊκὰς 
ψυχὰς ἐξηλλάχϑαι τῶν χαλουμένων ἀνϑρω- 
πίνων 111,81 112,11 ψυχῶν γένος ἀνϑρώ- 
πινον, ἀἰβπέ. ϑεῖον, δαιμόνιον, ἡρωΐχόν (6 Χ 
ΡΙ]δἰ.) 112,1 τὴν ἀπ᾽ ἀνθρωπίνων σωμάτων 

᾿ εἰς ἀνθρώπινα μετοίχησιν 110,20 (πράγματα) 
81, 24 (πολιτεία) 109, 2 8 (παιδεία) 37, 89 

(μουσική, ΟΡΌ. ϑεία) 102, 16 (μεσότης) 108,16 
πρὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἐστὶ περιόδων 23, 34 

ἀνθϑρωποειδῆς 109, 26 
ἄνϑρωπος. γελοῖον ἀντιβαλεῖν τῷ κόσμῳ τὸν 

ἄνϑρωπον 21, 22 ΟΡΡ. ϑηρίον, ἄλογον ζιῷᾷῷον 
96, 20 28 97, 10 168 80 10ὅ, 29 864. 
109,10 26 111,2 113,11 ἔτ, ΟΥ̓ΡᾺ. 117,13 
ΟΡΡ. ἦἧρωες 111, 84 58ᾳᾳ. εἰς ἄνθρωπον 
ἐλϑεῖν, χωρεῖν 108,2 109, 1 (μετατάξεις) 
ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους 10ὅ, 32 ψυχαῖς 
λογιῷς ζησομέναις χαὶ σωσούσαις τὸν 
ἄνδρωπον 81, 38 

ἀνίατος 90, 16 

ἀνιέναι. τὰ εἴδη τῶν ἁρμονιῶν... τίσιν ἀνεῖ- 
ται γένεσιν ἐν τῷ παντί 34, 22 

ἀνίερος 21, 25 
ἀνισότης, ΟΌΡ. ἰσότης 84, 80 
ἄνοδος 108, 18 109, ὃ τὴν ἀπὸ γενέσεως 

αὖϑις ἄνοδον ἐπὶ τὴν γένεσιν 124,14 ἄνοδοι 
ψυχικαί, ΟρΡΡ. κάϑοδοι 124, 8 11 

ἀνοικίζειν, (ψυχαὶ) ἀνοικίζονται ἐν (σώμασιν) 
125, 1 

ἀνόμοιός τις ὁμοιότης πρὸς δικαιοσύνην 
135, 3 τὸ ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν 206, 22 26 
μῖξις τῶν ἀνομοίων 26,16 40,20 τὸ ἀνόμοιον 
ἀλλοτριοῦται παντὸς ᾧπέρ ἐστιν ἀνόμοιον 
40, 16 ἔθιῃ. ἀνομοίας 27, 19 

ἀνομοίως (μιμεῖσϑαι) 89, 5 90, 12 100, 23 
ἡ ὕλη ἀνομοίως ὡμοιωμένῃη τῷ πρώτῳ 
139, 10 12 (οἴ, 188, 4) 

ἀνομοιότης 21,20 28 (τοῦ ὅλου πρὸς ἑαυτὸ) 

Π ἹΝΌΕΧ ΥΕΕΒΟΒΥΝ ἀξία 

26, 80 οἰχεία τοῖς σωμάτων ἀχωρίστοις ἡ 
ἀνομοιότης 26,81 (ψυχῆς) μιξάσης τῇ χατὰ 
λόγον ὁμοιότητι τὴν κατὰ τὸ ἄλογον (άνγομοι-- 
ότητα 85, 25 τὴν δὲ ἀνομοιότητος (πρόοδον) 
8ῦ, 81 εἰς τὸν ἀνομοιότητος πόντον ἐχπεσεῖν 
3, 1 ἀνομοιότης στάσεως αἰτία 40, 12 8η(. 
41,9 23 

ἀνομοιοῦν. ἀνομοιοῦντες σχηματισμοί, ἀνο- 
μοιοῦντα σχήματα (ἄστρων), ΟΡΡ. ὁμοιοῦντες, 
ὁμοιοῦντα 28, 18. 20 

ἀνορέκτως ἔχειν 6. θη. 86, 10 
ἀνορόττειν θ4, 11 

ἀνόσιος (ψυχαί, Ορρ. ὅσιαι) 61, 21 (τροφή) 
88, 16 

ἀνοσιουργίαι 126, 2 

ἀνταποδιδόναι 49, 18 

ἀνταρκτικχὸς χύχλος 69, 18 

ἀντέχεσθαι (τοῦ πρωτεύειν) 1, 26 
ἀντιβαλεῖν τῷ χόσμῳ τὸν ἄνϑρωπον 2], 22 
᾿Αντίγονος βασιλεύς 68 20 
ἀντίγραφα θ0,71 
ἀντιδιαιρειν. τὸ ἀνθρώπειον ἀντιδιεῖλεν (τοῖς 

δϑείοις) 21, 26 τὴν τύχην ... ἀντιδιαιρεῖσϑαι 
πρὸς τὸν δαίμονα Βἷμμ. 90,28 21,14, 108,1 
110,1 

ἀντιδιαστέλλειν 14, 19 

ἀντιδιεσταλμένοως 81, 20 
ἀντίϑετόν ἐστι πρὸς τὸ τῆς ᾿Αληϑείας πεδίον 
τῷ τῆς Λήϑης πεδίῳ 121, 20 

ἀντιχεῖσϑαι. αἱ ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων εἰς 

τὰ ἀντικείμενα μεταστάσεις 125, 10 
ἀντιλαμβάνεσθαι 6. βθῃ. 78, 26 84, 838 

(τῶν συγγενῶν αἰσϑημάτων) 66, 19 (ἤχων) 
68, 18 (τῶν τοῦ μύϑου ῥημάτων) 118, 7 

ἀντίληψις 84,38 139, 8 
ἀντιπάϑεια, ΟΡΡ. συμπάϑεια 89, 10 
ἀντιπαρατείνων (τὸν μῦϑον) τῷ ᾿Αλκίνου 

ἀπολόγῳ 61,11 
ἀγτιρρήσεις 98, ὅ 
ἀντιστρέφειν (νοΟΟ. 

18, 15 

ἀντίστροφος τὰ παντοίας πολιτείας τῶν ἐν 
γενέσει ψυχῶν ἀντίστροφα 83, 14 ἀντιστρό- 
φῶς (λόγοις) 49, 31 

ἀντίτυπος 39, 21 

ἀνύειν. ἤνυεν ἔτι τὸν αὐτὸν χλῆρον 79, 26 
ἀνυμνεῖν 78, 1Ὁ 
ἀνυπόστατος ὅ, 18 

ἀνυφαίνειν (τὰ γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα) 
11, 18 

ἀνώτερος. τὸ ὄνομα (ῥῖψις) τῆς εἰς τὸ χάτω 
ποιήσεως τῶν ἀνωτέρων σύμβολον 94, 14 

ἀξία 92, 30 (τῶν ὄντων) 48, 24 οἱ τῆς ἀξίας 

ἰοχίοαδθ Ὀτορτγίτι) 

-- 



ἀξίνη Π. ΙΝΌΕῈΧ ΥΕΒΒΟΒΥΝ ἀπό 

ὅροι 134 ἤν. 1 (Λάχεσις) τὴν μητρῴαν ἀξίαν] ἀπέραντος ποιχιλία τῶν βίων 82, 35 ἀπέ- 
ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας Μοίρας 12, 26 ἦγε- 
μονικὴν ἀξίαν ἔχει πρός τινας ἄλλους 
προφῆτας 13,138 τὴν ἀξίαν ὁρίζειν, ἀφορίζειν, 
ἀποδιδόναι δδ, 11] 871, 29 93, 2] κατὰ 

τὴν ἀξίαν δ1., 6 70, 28 κατὰ τὴν οἰχείαν 

ἀξίαν 31, 11 κατ᾽ ἀξίαν 15, 19 τὴν χατ 
ἀξίαν [[καὶ]] ὀφειλομένην ... σύνταξιν 79, 22 

τὸ χατ᾿ ἀξίαν 18ὅ, 18 διανομὴ τοῦ κατ᾽ 
ἀξίαν δ, 30 

ἀξίνη 157,23 
ἀξιόλογος (ϑεωρία) 94, 32 

ἀξιόμαχος 26, 2 

ἀξιόχρεως ἀνήρ 120, 19 (χριτῆς) 82, 31 
ἀξίωμα 18,8 12 20 19,16 129,614 130,1 
ἄξων ὅ0, 34 

ἀόρατος 08, 28 25 
ἀόριστος 21,13 
ἀπάγειν 117,22 

ἀπαγορεύειν ἀσένεοίαγα 1106, 21 
ἀπάϑεια 101,29 

ἀπαϑήῆς, ΟΡΡ. παϑητικός, ἐμπαϑῆς (ψυχαί) 
ὅ8, 38 101, 8 (ζονὴ) 102,19 104,22 ἡ κρίσις 

ἀπαϑῆς 00, 24 τὸ ἀπαϑέστερον αἰσϑητήριον 
ἐνεργητιχώτερον 617, 18 ἀπαϑῶς 68, 18 

ἀπαὶ μακάρων ὁχ Ογϑου]ο 11ὅ, 11 
ἀπαιδευσία 40, 20 

ἀπαιδεύτως ἔχειν πρὸς τὸ διαχρίνειν τὰ 
διαφέροντα εἴδη τῆς ζωῆς 1ὅ, 2 

ἀπαιτεῖν 106, 16 860, 156 125, 30 

ἀπαντᾶν ὅ8,8 (πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη) 18, 31 
πρὸς τὸ δεύτερον (πρόβλημα) ἀπαντῶν 110, 
28 τοῖς εἰς τὰς αἱρέσεις ἀπαντῶσιν 94, 20 

ἀπαραίτητος ὅ4, 31 
ἀπαράλλακτος (περίοδος) 21, 21 
ἀπαραλόγιστος. τὸ ἀπαραλόγιστον 40, 51 
ἀπαραπόδιστον παρέχει τοῖς πορευομένοις 

τὴν διέξοδον 93, 24 
ἀπαρτᾶν. τὸ μὴ ἀπηρτῆσϑαι τὰ μέρη ποτὲ 

τῶν ὅλων 118, 13 

ἀπειχάζειν 115, 30 119, 1018 19 124, 36 
ἀπεικασία 39,8 28 

ἀπειχονίζεσϑαι {7,15 72, 86 

ἀπεικχός. οὐδὲν οὖν ἀπεικός ἐστιν Ο. 866. 6, 
ἱπῆ, 109, 8δ᾽ 

ἀπειρία ἑηηεέαε 19, 21 49, 21 
ἄπειρος (χρόνος) 19, 26 (ἀριϑμός) 20,2 τὴν 

ἐν τῷ αἰῶνι δύναμιν ἄπειρον 19, 21 128 
20, 8 (ἄπειροι νοῦ δυνάμεις) 70, 6 εἰς ἄπειρον 
23, 6 ἀπείρως ἐξαλλαττομένων 12, 3 

ἀπεκχλογήῆ 51, 13 
ἀπελέγχειν 102, 25 
ἀπεναντίως 51, 23 

ρᾶντος ὄρεξις 86, 2 88, 18 25 21 
ἀπεργάζεσϑαι (τὸ τετράγωνον) 69, 18 πρὸς 

τὴν ἀδιχίαν ἀπεργάζεται τοὺς ἀκχούοντας 
εὐλαβεῖς ὅ8, 18 

ἀπεριήγητος (πλῆϑος) 25, 6 (νοήματα) 
18, δ (μορφαί) 68, 16 [οἷ ἰὰ Τίπι. ᾿. 2229) 

ἀπερίληπτος ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ 72, 19 
ἀπερισχέπτως 8ὅ, 20 30 99, 21 10ὅ, 4 
ἀπερίσπαστος 94, 1 
ἀπερυϑριᾶν. δούλου... ἀπηρυϑριαχότος πρὸς 

τὴν ἄρρενα φύσιν (ἰ. 6. εὐνούχου) 103, 31 
ἀπεχϑάνεσϑαι πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν 

101, 32 

ἀπέχϑειαν πρὸς τὸ ϑῆλυ πᾶν λαβών 101, 25 
ἀπηνῆς. ἀπηνεστέρους εἶναι πρὸς τὴν γένεσιν 

31, 29 
ἀπίϑανος 125, 88 οὐχ ἀπιϑάνως [11,1 
ἀπιστία τῶν γεγονότων 64, 18 ἐν ἀπιστίαις 

(ὄντων) 43, 16 

ἀπλανὴς σφαῖρα ὅ0, 38 29 ἡ ἀπλανῆς (86. 
σφαῖρα) 69, 12 11,34 110,8 τὰ ἀπλανῆ 
(86. ἄστρα) 27, 36 22, 21 ἀπλανεῖς, ορρ. 
πλανώμενοι 28,13 832, 2 διὰ τῶν πλανωμέ- 
νῶν ἡμῖν τὰ ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν δίδοσθαι 
119, 29 Βα4. 

ἀπληστία 88, 16 
ἄπληστος 88, 19 
ἁπλότης τῆς ὑποστάσεως ἡμῶν 46, 2 (εΞ 134 

ἔν. 2) 
ἁπλοῦς. καὶ τὰ ἁπλᾶ ἐκ τῶν ἁπλῶν χαι τὰ 

σύνϑετα ἐκ τῶν ἁπλῶν οὕτως ἔχει γένεσιν 
ὡς καὶ τὴν εἰς ταῦτα ἀνάλυσιν ὑπομένειν 
ἐξ ὧν γέγονεν 87, 9 844ᾳ. 16 90, 1 τὰ σύν- 
ϑετα τρέφεται ἐκ τῶν ἁπλῶν ἐξ ὧν γέγονεν 
81,28 --- τὸ ἁπλῶς μὴ ὅν (ὁχ Ατίδίοι.) 
188, 86 139, 16 

ἄπνοος ὅ9, 24 

ἀπό. ἀφ᾽ ἡμῶν μὲν --- ἀπὸ δὲ τοῦ παντός 
36, 80 τέταρτοι ἀπὸ τῶν πρώτων 1, 25 
10, 8 24 τρίτον ἀπὸ τοῦ εἴδους 46, 24 21 
84 τρίτην ἀπὸ ϑεῶν ἔχουσα πρόοδον 33, 40 
118, 24 πολλοστὸν ἀπ᾽ ἐχείνου 24, 8 16, 6 

ὁ ἀπὸ τῆς πεντάδος (τ: χε 25, 24 34 
χύβος ἡ χιλιὰς ἀπὸ δεχάδος δΒὲτη. ὅ0, 21 
20, 26 τὸ ἀπὸ αἰγόχερω, χαρκίνου (ἡμιχύ-- 
χλιον) 28, 32 τῶν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμέ- 
νος πλασϑέντων 84, 80 --- τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων 
ἀνάγκην 11, 3838 τὴν ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων 
κινήσεων ποίησιν 4]. 81,32 120,30 119, 34 
τοῖς ἀπὸ τῆς τύχης 30,28 τὰ μέτρα τῶν 
βίων ἀπὸ τῶν περιόδων πᾶσιν 20,22 χλῆρον 
λαγχάνουσιν ἀπὸ τῶν ὅλων 80, 4 ὁ δαίμων 
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1ιρ4 ἀποβαίνειν 

ἀπὸ τῆς αὐτῆς δίδοται Μοίρας ἀφ ἧς ὁ 
χλῆρος 118, 28 τὰ ἀπονεμόμενα ... ἀπὸ τοῦ 
παντός 119, ὁ (τὰ ἀπὸ τῆς εἱμαρμένης χι- 
νούμενα) 82,2 ἀπὸ γρόνου γεγονότα 22, 1 
ἀπὸ χρόνου ἀγένητον ὡς ἀπ᾽ ἄλλης αἰτίας 
μόνον γεννώμενον 21, 38 ὑφίστησι ζωὴν 
ἀφ᾽ ἑαυτῆς 84, 1 τὸ ἀπὸ ἀχινήτου πᾶν 
ὑποστάν Βἰπι. 19, 11 41, 12 ἔχουσι τε- 
λειότητα διττὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τε καὶ ἐκείνων 
31, 84 τῆς στάσεως ἀφ᾽ ἧς ἡ λύσις β. 
16,14 24 1ὅ, 2 ἀπ᾽ ἀριϑμῶν, εἰχόνων 4]. 
ἐνδείχνυσϑαι, διδάσχειν, γιγνώσχειν 17,11 

101,5 6 ἀπὸ πάντων τῶν ... ἱστορημένων 
νος συνάγει Βἰπη. 93,11 92,86 ὅθ,26 [52,12 

Βουῖ. νἱὰ. ἐφ᾽ ἑκάστου) 
ἀποβαίνειν. τὰ ἀποβαίνοντα χαχά 177, 28 
ἀποβλέπειν. εἰς τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν ἀπο- 

βλέποντα Βἷπι. Τὅ, 21 74,21 
ἀποβολή (παϑῶν) 120, 9 
ἀπογιγνώσκχειν μηργοδαγε 111,30 τῆς φι- 

λόσοφον βίον ἑλομένης ... ταὐτὰ ταῖς ἄλλαις 
πάσχειν οὐκ ἀπεγνωσμένης παρ αὐτῷ 
111, 26 

ἀποδεικνὺς ὡς ἐπιστήμων, ΟΡ. μυϑολογῶν 

ὡς ποιητῆς ὅ7, 80 
ἀπόδειξις. ταῖς περὶ τῆς ἀϑανασίας τῶν 

ψυχῶν ἀποδείξεσιν ὅδ, 9 
ἀποδέχεσθαι ασεῖρεγο, ργοδαγ 22, 80 

θ1, 11 97,25 6. 806. 6. ἰηΐ. 18,30 ἀπο- 
δεχτέον τοῦ λόγου 123, 8 

ἀποδιδόναι 06. αδῇ. ἐγίδωεγο 39,33 61,21 
13,22 19,30 93,21 111,24 (τὰ τοῖς ζωδίοις) 

ἀποδεδομένα στοιχεῖα 32,16 ἀποδίδωσι τὴν 
τῶν χλήρων διανομήν 78,88 ἔοιχεν ... πρὸς 
τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀποδιδόναι χαὶ τοῦτο 121,16 

ἀποδιδράσκειν. ἀποδρᾶναι δ4,20 τὸ ταὐτὸν 
καὶ ὅμοιον ἀποδρᾶναι 8ὅ, ὃ 

ἀπόδοσις (τῶν ὀφειλομένων) 54, 15 
ἀποϑνήσκειν. περὶ τῶν ἀποθανεῖν δοξάντων 

ἔπειτα ἀναβιούντων 61, 38 Βα. 68 6864. πῶς 
τὸν ἀποθανόντα πάλιν ἀναβιῶναι δυνατόν 
θ2, 8 86. 

ἀποϑρηνεῖν 17], 6 
ἀποκαϑιστάναι. ἀριϑμὸς.. .. ἀποχαϑιστὰς 

πάντα κατὰ τὰ ἑαυτῶν σύμφυτα μέτρα 23,21 
ἡ εἱμαρμένη ... ἀποχαϑίστησι τὸν χόσμον 
χατὰ τοὺς οἰκείους ὄρους 24, 30 

ἀποχαλεῖν 968, 834 94, 16 97, 10 112,9 

11δ, 30 127, 86 128,16 

ἀποκατάστασις (τελεία) θ6, 8 (σωματιχή) 

22,168 (τῆς ψυχῆς) 88, 29 (τοῦ παντός) 19, 29 

τῆς κατὰ κύχλον ἀποχαταστάσεως 23, 8 αἱ 
τῶν χύχλων ἀποχαταστάσεις 72,11 μετροῦσα 

ΠῚ ΙΝΡΕΧ ΥΕΕΒΟΕΥΝ ἀποπληρωτιχός 

τὴν πάλιν χαὶ πάλιν ἀποκατάστασιν ἑχάστων 
καϑ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν τόπον 24,20 πάσης 
ἀποχαταστάσεως αἵτιον (86. Διόνυσον) 28, 1 4 

ἀποκαταστατικὸς ἀριϑμός 21, 29 38, 21 
(τοῦ παντός, τῆς περιόδου πάσης δΒἷμι.) 
22, 21] 28, 4.29 (ὁοηΐ. μετρητιχός [οἷ ἰῃ 
Τίιω. ὑ. 2479, 248{]) 28, 31 ἡ μυριὰς ἀπο- 
χαταστατιχὴ ψυχῆς 25,21, (οοῃΐ. τελεσιουρ- 

γός) 10 [οἷ. 'π Τίπι. ν. 2289) ἀποχαταστα- 

τιχὴ ζωῇ 21, 6 25, 20 ἀποκχαταστατιχὰ 

ζώδια, ἀἶδί. γενεσιουργά 33,26 ἀποχαταστα- 
τιχῶς διαζῶν 98, 21 

ἀποκεῖσθαι. ἐν ταῖς φαντασίαις ἀποχείμενον 
ον τύπον χαὶ ἡσυχάζοντα 6, 28 

ἀποχλάεσϑαι (τὴν λήϑην) 1017, 26 
ἀποκλείειν. ἀποχέχλειται 78, 32 
ἀποκληροῦν. τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ἡμῖν ἀπο- 

χληρουμένων 86, 21 29 
ἀποχλήρωσις 80, 12 82 
ἀποχοπτιχοὶ ἄγγελοι τῆς ὁλικῆς ζωῆς 89, 9 
ἀποχρύπτεσθϑαι τηθα. 110, 18 
ἀπόκρυφος. τὸ ἀπόχρυφον τῆς σεμνότητος 

ἴδιον 17,0 
ἀποκύησις 29, 16 (ἑπταμήνων, ἐννεαμήνων) 

29,18 864. 32,11 (ἀποχύησις μεγίστη, μέση, 
ἔλαχίστη 29, 23 566. 

ἀποχυητιχός. ἀποχυητιχαὶ ὦραι, αἰδὶ. σπό- 
ρίμοι 28, 12 

ἀπολαμβάνειν ὅτ, 14 
ἀπολαύσεις (τῶν ἑαυτοῦ παίδων) 88, 26 

ἀπόλειψις 121,18 
᾿Απόλλων 88, 82 τὸν ᾿Απόλλω φεύγειν τὴν 

Δάφνην 206, 1 ΑΡΟΪΪο εὲγνθ 8βο] 69, 24 
ἀπόλογος ᾿Αλχίνου (οχ Ρ] δαί.) 61, 6 844. 
ἀπολύειν. ἀπολελυμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων διίστησι 

(τὰ φϑέγματα) 78, 8 

ἀπόλυτος (τῶν σωμάτων ἐνέργεια) 62, 28 
(ζωὴ) 121, 38 (ϑέα τῆς ψυχῆς) 79, 8 

ἀπομερίζειν 57, 11 
ἀπομιμεῖσθαι 84, 13 
ἀπονέμειν 80, 16 82 118, 20 τὰ ἀπονεμό- 

μενα, ζῳαὶ ἀπονεμόμεναι ἐκ (παρά, ἀπό) τοῦ 
παντός 1,18 71,11 91,21 98,1 38 80, 32 

119, 6 51, 8 
ἀποπίπτειν. ταῖς ἀποπεσούσαις τῆς ἀρίστης 

ζωῆς (ψυχαῖς) 68, 80 ᾿ 

ἀποπληροῦν (ὁμολογίας) 71, 156 80, 11 12 
(αἵρεσιν 5ἰπ.) 88, 389 86, 9 71, 18 

ἀποπλήρωσις 80, 28 
ἀποπληρῶτὴς (δαίμων, οΧ ῬΙδαί.) 107, 8 

30, 34 351 71,8 7θ, 15 118, 21 

ἀποπληρωτιχός. ἡ τύχη τῶν ἐχ τοῦ παντὸς 
ἡμῖν ἀπονεμομένων ἀποπληρωτιχή 18, 18 
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86,35δ84. (τὸ ᾿Αληϑείας πεδίον) τῶν νοερῶν ἀραρίσχειν. ἄραρεν ἡ ἀπόδειξις 48, 15 
χαρπῶν ἀποπληρωτιχόν 12], 23 

ἀπόπτωσις (νοῦ) 35,11 οὗ, 89,26 97,1 111,10 

ἀποπτώσεις 89,28 906, 36 

ἀπορεῖν 9ὅ, 12 26 110, 1 4]. λέλυται τὸ 

ἀπορηϑέν 16, 4 
ἀπορία 86, 21 110,22 εἰς λύσιν τῆς προ- 

τεθείσης ἀπορίας 110, 38 
ἀπόρρητος λόγος 82, δι' ἀπορρήτων 68, 33 

ἀπόρροιαι (ἄστρων) 28, 10 (ορῃ. εὔροια) 1 

ἀπόρρυτος γένεσις, αἷδί. ἐπίρρυτος (6Χ 
ῬΙ]Α..) 122, 16 

ἀποσάλευσις τῆς συμπάσης ζωῆς 62, 4 
ἀποσβεννόύόναι (ζωὴν) 49, 8 114, 321 τὴν 

ἀπεσβηχυῖαν ζωὴν 62, 8 

ἀποσχευάζεσθϑαι αδέίδοεγε 59, 13 1206, 6 

ἀποσπᾶν 132,26 

ἀποστενοῦν 78, 28 ΟΡ. πλατύνειν 121, 30 
48 8 

ἀποστέργειν 9ὅ, 8 
ἀποτείνεσθαι οοπέοπαογε 13, 21 

ἀποτελεῖν 39,830 83,9 124,26 127,6 81,20 

1ὅ,85 104,5 γοδάσνο γενεσιουργὸν ἀποτελεῖ 

τὴν ὅλην ἡμῶν περίοδον Βἰπι. 26, 21 87,14 
1628 40, 8 ὅ8, 17 77, 4 

ἀποτέλεσμα 19, 8 
ἀποτελευτήσεις (γνώσεων) 124, 3 

ἀποτυγχάνειν, ΟΡΡ. κατορθοῦν 18, 6 
ἀποτυποῦσϑαι (τὴν ψυχήν) 61, 6 (τοὺς 

᾿ ἠϑιχοὺς κανόνας) 84, 19 

ἀποτύπωσις 80, 28 

ἀποτυφλοῦν 8,22 122, 28 
ἀποτυχία 18, 5 
ἀποφαίνειν 6. 866. Ὀγλθαϊσοίἑξ μάταιον 

ἀποφαίνουσιν τὴν ... σπουδὴν Βἷπι. ὅ8, 6 31,33 
ὅ4,0 69,19 100, 29 τοῦτο... ἕν καὲ χοινὸν 

πάντων ἀποφανϑέν 182, 4 
ἀποφαντιχός (τρόπος τῆς διδασχαλίας) 17, 9 

ἀποφατικός. ἀποφατιχὴ πρότασις 48,1 
ἀποφατιχῶς 139, 18 

ἀποφοιτᾶν δ54, 34 
ἀποχρῆναι 88, 86 
ἀποχρῆσθαι μέξ 18, 8 101, 19 24 
ἀποψύχειν. τὰ ἀποψυχϑέντα 62, 23 
ἀπράγμων (οχ ΡΙδΔ..), ΟΡΡ. ἐπίπονος 108, 9 
ἀπροαιρέτως (ζῆν), ΟὈΡ. προαιρετιχῶς 82, 3 
"άἀπρόσοπτα ἀνθρώποις (ῥεύματα ποταμῶν) 
683, 14 

ἄπταιστος 37, 13 (χριτῆρια) 77, 36 
ἄπτωτος. τὰς πιπτούσας εἰς ἀλογίαν ψυχὰς 

καὶ ἀπτώτους 11], 16 τὰς δαιμονίας ... 
ἀπτώτους οὔσας εἰς γένεσιν 112, 13 

ἀπωδεῖν. πάϑος... εἰς ἀλογίαν ἀπέωσεν 102, 10 

ἀργία, ὁοοηΐ. ἀμελετησία 122, 835 ἀργία τῆς 
νοερᾶς τῶν ψυχῶν ζωῆς ὅδ], 22 τῶν ἐνερ- 

γειῶν τῶν γνωστιχῶν ἀργία 124, 1 
ἄργυρος 38, 832 844. 39, 28 84 40,19 
ἀργυροῦν γένος ΟΥΙΡΙΘΙ 38,6 Ηρορβίοαϊ 38,19 

20 ΡΙδίοηίΐβ 39, 32 

ἀργυροχοϊκχη 139,21 
᾿Αρδιαῖος (Ρ]Δ:.) ὅ83, 6 δ6, 8 δ7, 5. 60, 258 

109, 9 
᾿Αρεῖκός. ᾿Αρεϊκὴ σειρά 89, 1 ᾿Αρεϊχοὶ δαί- 

μονες 89, 11 (ὥρα ϑερινὴ ᾿Αρεϊχη) 30, 32 
ἀρέσκειν 0. ἀφί, 91, 86 6. 866. πρὸ τῶν 

αὐτὸν ἀρεσκόντων 129, δ τηθ4. Πτολεμαῖος 
ἀρέσχεται 6. 866. 6. ἰηΐ. 29, 16 

ἀρετὴ ἀδέσποτον (Ρ]41.) 76, 33 βαᾳ. 178, 31 
120,23 ΟΡ̓Ῥ. μοχϑηρία 838,10 τὸ τῆς ἀρετῆς 
εἶδος ἐν μεσότητι ϑεωρούμενον 82, 21 ταῖς 
ἀρεταῖς μετριότησιν οὔσαις 82,18 διὰ δή 
τινα ἀρετὴν παισὶν οὐκ ἀνδράσιν οἰχείαν, σρΡ. 
διὰ φιλοσοφίαν 88, 9 ὄργανα τῆς ἀρετῆς 
82, 21 84,3 

ἼἜΛρης. ἡ τοῦ Ἄρεως πρὸς Ἀφροδίτην κοινωνία 
1806, 34 137, 4 ΓΑρης ρἰδηθοίδ 29, δ 

ἄρϑρον νοῦ. ζ,Υγϑημ. 21,12 60, 15 

ἀριζήλως (οχ Ποπι.) 98, 1 

ἀριδ μεῖν. ἀριϑμῶν πάσας περιόδους τῶν ἐν 
τῷ χόσμῳ ζώντων 23, 20 τὸν ἀριϑμούμενον 
μῆνα, ἰδέ. ὁ Μὴν ϑεὸς ὥν 22, 12 ἀριϑμη- 
τόν, αἰδί. ἀριϑμός 22,9 

ἀριϑμός, ἀϊδὲ. ἀριϑμητόν 22, 9 (μαϑηματιχός) 
110,11 (γεωμετριχός) 33,11 85,30 (κυχλιχός) 

20,22 (τέλειος, ὁχ Ρ]α1.) 21,11 20 54ᾳ. 22, 8 

8606ᾳ. 2ὅ, 6 (εἷς χαὶ τέλειος) 22, 29, 28, 22 

(τελειότατος ὃ τοῦ παντός) 21,830 (ἀληϑινός, 

ΟΧ Ρ]αἰ.) 28,10 11 5644. 24,1 ὁ αὐτὸ ἀριϑμός 
23,19 (νοερός) 23,1 24,1 6 (ϑεῖος, ΟΡ». προ- 
μήχης καὶ γενεσιουργός) 84, 8844. (ἀποκα- 
ταστατιχός) 21, 29 22, 2] 23, 29 39,21 

(πασῶν μεταβολῶν ἀφοριστιχός) 20,1 (ζωτιχὸς 

κινούμενος περιοδιχῶς) 24, 85. (περιοδιχός) 
21,22 22,26 (ϑείας, ἀπϑρωπείας περιόδου) 
2ὅ, 4 29 125, 36 (ἁρμονίας) 2δὅ, 8 (ζωῆς) 

20, 21 κατ᾽ ἀριϑμὸν ὁ χρόνος ... χυχλεῖται 

(οχ Ρ]δί.) 23,3 5684. 18 ἀριϑμοὶ αὐξητικοί, 

αὔξοντες καὶ φϑίνοντες 28, 23 25 τῶν ἀριϑ- 
μῶν δυνάμεις 32,1 8 τῶν ἀρχῶν τῶν ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς πρωτουργῶν 125,56 ἀριϑμὸν ἐνεργὸν 
ποιεῖν, ἀποδειχνύναι 831, 33 38, 11 ἀπὸ 

ἀριϑμῶν ἐνδείχνυσϑαι τὴν ἀλήϑειαν 17,12 
ὁ ἑκατόν 38,30 84, 6 9 24 Β66. 
(ὃ ἐννέα) ὁ τῶν Μουσῶν ἱερὸς ἀριϑμὸς 

41, 25 8ῆ. 



166 ᾿Αριστέας 

ὁ ἕξ χαὶ τριάχοντα 84, 28 864. 88, 1 544. 
ὁ ἑπτὰ καὶ εἴχοσι 34, 8 

ὁ 2 26, 10 
ὁ μύρια 20, 9 (ἀποκαταστατιχὸς ἀριϑμὸς) 

99, 28 
ὁ ὀχτὼ χαὶ τεσσαράχοντα 34, 8 
ὃ ἀπὸ τῆς πεντάδος ἱ. 6. ὁ εἰχοσιπέντε 

25, 24 34 5 
ὁ πέντε χαὶ ἑβδομήχοντα 25, 22 32,831 

94, 1 89, δ Βα. 

ὃ τέτταρα χαὶ ἑξήχοντα 34, 25 32 
ὃ χίλια 110, 11 

᾿Αριστέας ὃ Προχοννήσιος 63, 1 
᾿Αριστοτέλης θ4, 28 θὅ,7 

8ΠΟ(ΟΤΙΙΠὶ 
ἀρκεῖν. ἄτροφον εἰς πλείους ἡμέρας ἀρχεῖν 

τὸ σῶμα 62,12 οὐχ ἀρκούμενος τοῖς χοινοῖς 
περὶ τῶν ψυχῶν λόγοις 56, 1 

ἀρκτικὸς χύχλος 69, 13 
ἄρκτος 108, 2 

᾿Αρμένιος ΕτὶΒ Ρ]Δίοπίοὶΐ (γ61] Ζοτγοδβίσίβ) 
Ρϑῖοσ ὅ2,8 59,35 60,24 οἵ δὲ... διὰ ϑατέρου 

τῶν βραχέων Ἁρμόνιον θ0,18 20 ᾿Αρμένιος 
οἰμβηΐοῦυμα 60, 20 21 

ἁρμονία, οοπὶ. ῥυϑμός 41, 18 20 ἁρμονίαι, 

αἰβὲ. ῥυϑμοί 136, 26 (τοῦ παντός) 54, 25 

(τῆς μυϑολογίας) ὅ8, 9 δύο ἁρμονίαι (χρείτ- 

τῶν χαὶ χείρων) ὁχ Ρ]αΐ. 26, 8 Βα4. 24, 31 
8Βᾳ6ᾳ. 256,9 31,36 38, 26 Β6ᾳ. τὰς δύο 
ψυχικὰς ἁρμονίας 38, 31 

ἁρμονικοὶ λόγοι 2ὅ, 2 
ἁρμόττειν. ἥρμοσεν τῷ λόγῳ 17,8 
ἁρπαγή. διότι... ὑπομείνεις τὴν ἁρπαγὴν 

(Κόρη) 31, ὅ 
ἁρπάζειν. τὴν Κόρην ἁρπασϑῆναι 81, 2 
ἁρπακτιχά (ζῷα) 100, 1 

ἀρρενωπός. τὸ ἀρρενωπόν, ΟΌΡ. τὸ ϑηλυ- 
πρεπές 9],1 

ἄρρην, ΟΡΡ. ϑῆλυς (ἵπποι) 138, 8 τὸ ἄρρεν 
20,9 91,10 (ψυχῆς πρὸς σῶμα) λόγος 
ἄρρενος πρὸς ϑῆλυ 26,11 ἐξ ἄρρενος εἰς 
ϑῆλυ, ἐκ ϑήλεως εἰς ἄρρεν ἱέναι (ψυχάς) 
106, 34 111,3 ἀνέμων οἵ μὲν... ἀρρένων 
εἰσὶ γόνιμοι ... οὗ δὲ ϑηλέων 931, 10 

ἄρρητος. ἄρρητα φυλάττειν 64,2 ἵνα τὴν περὶ 
ϑεῶν ἀλήϑειαν ἄρρητον χκαταχλείωσιν 59, 16 
- ἐγγαίζομαϊίδ καὶ τῆς ῥητῆς καὶ τῆς 
ἀρρήτου πλευρᾶς τῆς διαμέτρου τῆς πεμ- 
πάδος 38, 10 

ἀρρυϑμία. ἡ περὶ τὴν παιδείαν ἀρρυϑμία 
26, 8 

ἀρτᾶν. τῆς ἡμετέρας ἠρτῆσϑαι βουλήσεως 
128,16 ἡἠρτημένην ἀλλαχόϑεν 70, 32 τὰ 

οἵ, Ιηᾶοχ 
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τέσσαρα ἀξιώματα ... ἠρτημένα δυεῖν ἀξια- 
μάτοιν 19, 16 

ἀρτηρία 67, 38 
ἄρτιοι (ἀριϑμοί), ΟΡΡ. περιττοί 20, 19 
ἄρχειν (ψυχῶν, βίων 0 ἀδοιιομῖθι8) 74,26 

8604. ἑλόμενοι δὲ τὸν ἀρχόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
(τοῦ δαίμονος) βίον χαὶ ἡμεῖς γιγνόμεθα 
τῶν ἀρχομένων 81] ἤρχϑημεν 21 ἵνα 
ἀρχϑῶμεν 28 --- ἄρχοντες προτεταγμένοι 
τῶν ὅλων δὅ,1 54,22 τοὺς ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς 
τεταγμένους ἄρχοντας εἴτε ἀγγέλους εἴτε 
δαίμονας τῶν βίων ἡγεμόνας 54, 31, 7ὅ, 3 

ἀρχέτυπος. τῶν ἐμφανῶν (βίων) οἱ ἀφανεῖς 
ἀρχέτυποί εἰσι 80, 21 [ἀρχ)έτυπον 89, 18 

ἀρχή ἐπέξήμηι, ΟΌΡ. τέλος, πέρας (περιόδου) 
10,11 16 (τῶν ὄντων) 125, 35 ἀπὸ τῶν 

ἀρχῶν προελθὼν τῶν ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς 
πρωτουργῶν 125, 86 τὰ ἐπιστρέφοντα πρὸς 
τὰς ἀρχάς 41,16 112,20 πρὸς τοὺς σωμα- 

τιχαῖς ἀρχαῖς χρωμένους ἀγωνίζεσθαι μέλλων 
(86. ΡΙα(ο) 127,35 χατὰ τὰς Πλάτωνος ἀρχάς 

121, 39 --- ἰ. ᾳ. σαμδα 90, 11 (ζωτικῇ) 62, 

23 --- ἰ, ᾳ. ἀοπιεπαίίο ἀρχαί, ΟΡΡ. ἰδιοντεῖαι 
(οχ ΡΙ αι.) 82,21 88,4 (ἐφέστῶσαι τῷ οὐραν ᾧ) 
84, 20 [τοσούτῳ χαὶ ἡ) οὐσιώδης ἀρχὴ τῆς 
χατὰ σχέσιν [ἀργῆς] διέστηχεν 74, 84 

ἀρχιερωσύνη μεγίστη θ4, δ 
ἀρχικός, ὀοπὶ. φιλότιμος, ΟΡΡ. ἰδιώτης 106, 8 

(γένη ἀρχιχὰ χαὶ μὴ ἀρχικά 40, 31 
ἀσάλευτος 89, 24 

ἀσϑένεια, ΟΡ». ῥώμη 83,26 ἀσϑενείας (σω- 
μάτων), ΟΡΡ. σώματα ῥωμαλέα, ἰσχῦς 78, 13 
82, 22 ἀσϑένεια τοῦ λόγου 185, 21 (γελοῖον) 
τὸ αἰσχρὸν μετὰ ἀσϑενείας 97, 9. 18 

ἀσϑενεῖν 6. ἰηΐ. 39, 80 τῆς ἐν κατατάξει 
(ζωῆς) - ., ἑαυτὴν συνέχειν ἀσϑενούσης 114,30 

ἀσϑενής. τὸ ἀσϑενὲς τοῦτο ζῷον καὶ βραχύ- 
βιον (86. ἄνϑρωπος) 22, 8 μετὰ τοῦ αἰσχροῦ 
καὶ ἀσϑενοῦς γελοῖος ὥν 104, 10 

ἀσκεδάστου τοῦ σώματος 62, 30 
ἄσκησις. τὴν κατ ἀρετὴν ἄσχησιν 98, 36 
ἀσπάζεσϑαι τὰς γνωρίμας ἀλλήλας ΟἿ, 36 

τὸ ὅμοιον ὡς συγγενὲς ἀσπάζεται πρὸς τὸ 
ἕν 41, 18 πανύστατον ἀσπαζομένη 68, 1 -- 
6. ἰηἴ. ἀσπάσεται... . ἐγχαταμένειν τῇ φύσει 
94, 20 

ἀσπάλαϑοι (οχ Ρ] Δι.) 57, δ 
ἀστάδμητος (χίνησις ψυχῶν) 54,32 τὴν ἀστά- 

ϑμητον φοράν 122,22 (πράγματα ἀνϑρώπινα) 
81, 24 

ἀστασίαστος 130, 26 

ἄστατος ῥοῇ 122,16 τὸ ἐφ ἡμῖν ἄστατον ὄν 
16, 22 



ἀστεῖος 

ἀστεῖος ἄλογα ζῷα... ἄλλα ἀστειότερα τῶν 
ἄλλων 97, δ 

ἀστεροσχόποι 28,1 
ἀστέρες οἵ, ἄστρον 119,32 διάττοντες 124,38 

86 ἄττοντες (οἴη. ἀστέρες δ0, 8 ὅ1, 19 20) 
126, 8. οἵ. ἄττειν (ἀγαϑοποιοί, καχωτιχοί) 
28, 9 (παρανατέλλοντες) 27, 35 28,4 ἀστέρες 

πρὸς τὴν ὡροσχοποῦσαν μοῖραν (τῇ ὥρα 
τῇ σπορίμῃ) συσχηματιζόμενοι 28, 8 32, 26 

ἀστέρων ἀνατολαὶ χαὶ σχηματισμοί 178, 38 
ἀστέρων συσχηματίσμοί 104, 6 εἰ συναποχα- 
ταστάντες εἰς ὃν σημεῖον ἔστησαν οἱ ἀστέρες 
10, 14 

ἀστρολογικός θύ, 4 
ἀστρολόγοι 28, 8ὅ 
ἀστρολογία. τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγυμνασ- 

μένοις 91, 26 

ἄστρον. τίνα μὲν τῶν ἄστρων ἀστέρας ἔχει 
πάντας ἀγαθϑοποιούς, τίνα δὲ χαχωτιχούς, 
τίνα δὲ συναμφοτέρους 28,9 ὡς οἱ χομῆται 
τισὶν ἄστροις (συμπεριάγονται) 92, 10 ψυχὰς 
ἄστρων ὡρῶν στοιχείων 127, 28 

ἀστρονομιχός (οχ Ρ] 41.) 28, 12 
ἀστρονόμοι 69, 2 
ἀσύγχυτος 40, 4 
ἀσύμμετρος (οἱ μῖϑοι) τοῖς πολλοῖς... 

εἰσὶν ἀσύμμετροι ὅ8, 4 
ἀσύμφωνος. τὰ τετράγωνα ἀσύμφωνα 28, 

10 20 

ἀσύνδετα δὲ τὰ πλεῖστα φϑεγξάμενος 73, δ 
ἀσφαλὴς περὶ χρίσιν 93,16 ψυχῆς ... ἑαυτὴν 

ἀσφαλεστέραν περὶ τὰς αἱρέσεις ποιούσης 
84,21 92,26 --- οὐχ ἀσφαλὲς χινεῖν (τὰ 

ἔϑη) 9ὅ, 26 τὸ μέσον ἐστὶν ἀσφαλέστερον 
83, 26 82, 16 

ἄσχετος ζωή 102,1 τὰς ἀσχέτους ἡμῶν χαὶ 
εἰς τὸ ὅλον ἀνηπλωμένας ζωάς 12], 31 
[οἵ. πῃ ΑἸοΐ". 1 ὑ. 558. 038 ΟΥ.] 

ἀσχολίαι (οχ Δί.) 77,16 

ἀσώματος, ΟΌΡ. σωματιχός (ζωαί) ὅ7, 20 
(κινήσεις) 19, 26 (γένη) 106, 383 τὰ ἀσώματα 
20,28 38 οἰχεία τοῖς καϑαρῶς ἀσωμάτοις ἡ 
ὁμοιότης 20, 81 τὸ ἐπὶ τῆς ὕλης ἀσώματον 
τῶν σωμάτων χεῖρον 188, 28 λόγων πλήρεσιν 
ἀσωμάτων καὶ νοερῶν ὅδ, 29 ἀσωματώτερα, 
ΟΡ. σωματοειδέστερα 9], 9 ἀσωμάτοως 
(ὁρᾶν, βλέπειν, γιγνώσχειν), ΟΌΡ. σωματιχῶς 
00, 26 67, 20 21 

ἄτακτα, ΟΡΡ. τεταγμένα 108, 21 
᾿Αταλάντη (οχ Ρ]κὲ.) 104,21 108, 33 (103, 8) 
ἀταραξία 94,1 . 
ἅτε οτἶβδο ῥδγίοὶρίο ἅτε τῷ σώματι προ- 

σεχῆς 128, 83 Ῥᾶτε ϑεόν 90, 21 

1 ἹΝΡΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥ͂Ν αὐτάρχεια 167 

ἀτέλεστος (ψυχαί) ὅ9, 14 
ἀτελής, ΟΡΡ. τέλειος (ἀριϑμός) 2ὅ, 8 τὸ ἀτελές 
1ὅ, 1 94,20 131,10 

Ἅτης λειμών (ὁΧχ Επτηρθάοσ]6) θὅ, 24 
ἀτιμάζειν 178, 21 

ἀτιμία, ΟΌΡ. τιμή 88,21 ἀτιμίαι 18,14 82,21 
᾿Ατλαντῖνοι (ὁχ Ρ] 41.) τῷ κατὰ τοὺς ᾿Αάτλαν- 

τίνους λόγῳ θ0, 31 
Ἄτλας. παντὸς ἼΑτλαντος ἰσχυρότερον (ΘΧ 

ΡΙαὶ) 131,14. " 
ἄτομος. τὸ ἄτομον (ἕν) ΟΧ Αγίδίοίθ10 190, 13 

24 131,1. 2 οἱ ἄτομοι ἑπαέοϊάμα (Βγη. οἱ 

χαϑ᾽ ἕκαστα) εἰς τὴν “Ομήρου ποίησιν ἀνα- 
φέρων τῶν ἀτόμων τὴν μνήμην ὅθ, 19 
μέχρι τῶν ἀτομωτάτων ὅθ, 11 82 

ἀτοπία. ταῦτα ἀτοπίας μεστά 99, 21 τῆς 
χατὰ τὸν βίον ὅλον ἀτοπίας 8θ, 9 

ἄτοπος εἰς ἐχλογὴν τῶν ἀμεινόνων 93, 11 
ἄτοπος αἵρεσις 86, 19 

ἄτρακτος (ὁχ ΡΕ]Δι.) 72, 29 

ἄτρεπτα καὶ ἀδιαίρετα 80, 34 
ἼἌτροπος (οχ Ρ]4,.) ὅ0, 39 11,84 119,2 

20 Βη4. 36 ὃ9 120, 8 Βαα. 12, 22 

ἄτροφον εἰς πλείους ἡμέρας ἀρχεῖν (τὸ 
σῶμα) 62, 12 

ἄττειν, ἄττοντες (οχ Ρ]Δ4..)) 124,32 864. 
οἵ. ἀστέρες 

᾿Αττιχὴ 101,24 ᾿Αττιχὴ μοῦσα 60, 86 
ἀτύχημα 86, 21 
αὐγή. ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο ἔγ. ΟΥΡ. 111,26 30 
αὖ. χαὶ αὖ πάλιν 57, 8 [χαὶ αὖ ἰῃ ΒΘΏΡ. 

Ρ. 361, 44 οἃ. ΒΔ48.] 
αὐθϑεχάστως 94,81 

αὐϑυπόστατος. οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐϑυπόστα- 
τον 21, 8 

ἄσλος, οοπὶ. ἀκήρατος 39, 33 ζαὴν ἄυλον 
χαὶ ἄχραντον 838, 21 δυνάμεως ἀύλου καὶ 
χαϑαρᾶς 73, 11 λόγος ἄυλος 39, 1 χριτήρια 
ἄυλα, ΟΡ. ἔνυλα 78,26 δυὰ ἀυλοτέρων 
ἐνεργοῦσαι σωμάτων χριτιχώτερον γὰρ τὸ 
ἀυλότερον θΘ7, 11] χυριώτερα τὰ ἀυλότερα 
τῶν ἐνυλοτέρων εἰς χρίσιν 717, 39 

αὔξειν ταῖς τὴν γένεσιν αὐξούσαις ἁρμονίαις 
84, 11 --- ἰπίγβηβ. αὐξῆσαν 19,31 χατὰ 
τοὺς αὔξοντας καὶ φϑίνοντας ἀριϑμούς ἐπὶ 
μὲν σελήνης ὡς αὐξούσης 28, 23 

αὔξησις, ΟρΡΡ. μείωσις (σοῦ. δδίτοῃ.) 28,34 22 
αὐξητιχός (ἡμέραι, ἀριϑμοί, ἀθ ᾿ππ8 28,24 

αὐξητικόν ἐστι τῆς γενέσεως, ΟΌΡ. μειοωτιχόν 
28, 32 

αὐτάρχεια. τὴν αὐτάρχειαν ἀφανίζει τῆς 
πόλεως τὸ λίαν αὐτὴν ἑνίζειν (666. Ατὶϑίοί.) 
180, 32 8646. 
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αὐτάρκης. τὸ αὔταρχες οἷ τὸ ἕν ποη αἰδέϊη- 
δυθηᾶδ βοουμάπτη Αὐἰβίούθίθιι 151,11 844. 
οὗ. 180, 832 844. στοίχεῖον τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ 
αὕταρχες 131, 20 ἡ πόλις αὐταρχέστερον 

ἑνὸὲὸ μᾶλλον (οοπίτα Ατὶδί.) 131, 20 

180, 36 864. 

αὐτενέργητος (τῶν ψυχῶν δύναμις) ὅ0, 9 

αὐτενεργήτως 25, 20 33, 38 
αὐτεξούσιος (φορά) ὅ4, 81 τὸ αὐτεξούσιον 

11,4 107,18 (τῆς ψυχῆς) 128, 14 μηδὲ 
τὸ αὖτ. ἀφανίζειν τὴν τάξιν ὥσπερ μηδὲ τὴν 
τάξιν ἀνατρέπειν τὸ αὐτ. 118, 14 

αὗτις ἔτ. ΟΥΡΒ. 117,21 
αὐτοαριϑμός, αὐτοβραδυτῆς οἷ. αὐτός 
αὐτόϑεν ἐΐξοο 43, 21 118, 24 

αὐτοχινησία 113,9 οοῃΐ. λόγος 33,38 νοερὰ 
αὐτοχινησία, ΟΡΡ. ἡ εἰς τὸ ἐτεροχίνητον φορά 
8ὅ, 283 26 (οἷ. ἰη ΑἸοὶδ. 1 ν. 1ὅ νὗ. Ηογ- 
τηἶ88 ἰῃ Ῥμδθᾶτγ. ὑ. 126] 

αὐτοκίνητος (λόγος) 34, 1 (ζωῇ) 20,11 
98,16 τὸ αὐτοχίνητον 20,12 18 αὐτοχινῆτως 
24, 838 

αὐτόματος. τὸ αὐτόματον, οοηΐ. τύχη ὅ5,32 34 
αὐτοπραγία 3258, 26 
αὐτόπτης 19, 28 
αὐτοπτιχός (χλῆσις τῆς ᾿Ανάγχης) 120, 11 

αὐτός. ταὐτό, Ορῃ. τὸ ἕτερον (ἐπὶ τοῦ λογικοῦ 
οὐ ἐν τῷ ἀλόγῳ) 20, 21 Β44ᾳ. κύχλος ταὐτοῦ 
χαὶ ϑατέρου (ὁχ ΡΪδί. Τί.) 24,31 βᾳ. τὸ 

ταὐύτον καὶ ὅμοιον 8ὅ, 6 τῆς ταὐτοῦ χαὶ 
ὀμοίου φύσεως 41,26 τὴν ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου 
χαὶ νοεροῦ τῆς ζωῆς εἴδους περίοδον 38,29 

τὸ ἀγαϑὸν.... αὐτὸ τὸ δέον ὄντως ὑπάρχον 
181, 14 αὐτὸ δαίμων χαὶ αὐτὸ ϑεός, ΟΡΡ. 
δαίμων χατὰ σχέσιν χαὶ ϑεός 98, 28 αὐτὸ 
πύου δυο] τὰ οἱ β δδίβηζνη : τὸ αὐτὸ 
χαλὸν χαὶ τὸ αὐτὸ αἰσχρὸν ἐναντία... τοῦ 
αὐτὸ ἄρα καλοῦ χαὶ τοῦ αὐτὸ αἰσχροῦ 
ἑχάτερον ἕν 138, 18 τχρασίϊῃ8 ἰφπίτυν βοτῖ- 
Ὀθπάπιηῃ τὸν αὐτὸ ἀριϑμόν 23,18 6ἐ τὸ αὐτὸ 
τάχος καὶ τὴν αὐτὸ βραδυτῆτα 29,11 

αὐτοῦ πεπότηται ἔν. ΟΥΡΉ. 127,11 18 
αὐτόταχος οἷ. αὐτός 
αὐτοφανήῆς. τὸ αὐτοφανὲς τῆς νοερᾶς (γνώ- 

σεως) ὅ9, 2 

αὐτοφυῶς 126, 16 

αὐχήν. δαμαστῷ τῷ αὐχένι... 
58, 38 

αὐχμεῖν ποιοῦσι τὴν γένεσιν (ἄνεμοι) 81, 10 
αὐχμηρόν, οοῃΐ. ἄχαρπον καὶ ἄγονον 121,22 

αὐχμηρὰ (ὅλη) ὁΧ ΟΥΔΟΙΪΟ 121, 28 
αὐχμός 121,21584. αὐχμοῦ χαὶ χόνεως μεστάς 

(οχ Ρίαδί.) 109, 9 

. ἀνάγεσϑαι 
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ἀφαιρεῖσϑαι Ρ888. 6. θη. ἡ τῆς ἐξουσίας 
ἀφαίρεσις ἧς ἀφῃρημένοι χοινὰς αὐτὰς 
ἐροῦσιν 138, δ 

ἀφαίρεσις, ΟΡΡ. προσϑήχη 21,29 ἀφαιρέσεις, 
ΟΡΡ. προσϑέσεις (πλανωμένων) 28, 26 26 
ἐξουσίας ἀφαίρεσις 138, ὅ 

ἀφανῆς, ΟΡΡ. ἐμφανής (περίοδος) 20, 27 
(βίοι) 80, 21 28, 24 91,8 ἀφανῆ ποιεῖ τὰ 

ἐκ τῆς εὐμοιρίας ἀγαθά 88, 160 
ἀφανίζειν τὸν τύπον τοῦ ἔμπροσθεν βίου 

Βίπι. 110,1 122, 52 (τὴν τάξιν) 118,14 (τὴν 

αὐτάρκειαν) 130,32 132,1 (τὴν εὐμοιρίαν) 

8ὅ, 8 (τὰ προχείμενα ἀξιώματα) 18, 20 
ἀφάνταστον νόησιν μηδεμίαν ἀπολείπειν 

(τῶν παλαιῶν τινας) 58, 32 

ἀφαρπάζῃ ἔν. ΟΥΡ. 17,12 
ἀφεγγῆς. τὸ ἀφεγγές, σοῃΐ. σχοτῶδες 51, 19 

αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς ἀφεγγέστατον 124, 4 
ἀφέλκχεσθαι τῆς... ἐπιμελείας 98, 31 
ἄφεσις τῶν φυσιχῶν δεσμῶν 62, 29 
ἀφετηρία τῆς ἐξῆς περιόδου 10, 16 
ἄφετος. τοῦ (ἐν τῷ νῷ) νοητοῦ χαὶ ἀμεροῦς 

καὶ ἀφέτου 10,4 
ἀφηγεῖσϑαι 586, 21 
ἀφήγῃησις ὅθ,1 
ἄφϑαρτος, ΟΡΡ. φϑαρτός 19, 306864. (ὁ χόσ- 

μος) 18, 14 29 8Β6ᾳ. σοῃΐ. ἀγένητος 18, 11 
(ἡ ψυχή) 49, 18 τὸ ἄφθαρτον 18, 19 19, 16 
ΟΡΡ. γεγονός 19,9 τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον 
18,156 19,14 πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτον (ὁΧ 
Αγίβιοιθ!θ) 18, 10 19,12 

ἄφϑονος 91,3 ἐξ ἀφθόνων ποιούμενοι τὴν 
αἵρεσιν 1δ, 11 ἐξ ἀφϑονωτέρων χαὶ πλειόνων 
108, 14 

ἀφιέναι. ῥήματα ἀφιεὶς ὥσπερ βέλη 12, 31 
πάντων ϑεῶν ἀφέντων τὰ μέρη τοῦ χόσμου 
τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελείας 121,14 16 τὴν ψυχὴν 
«ον. οἷον ἐκ δεσμῶν τινων ἀφειμένην 69, 12 
- ἀφίημι γὰρ ϑεμιτὸν λέγειν 117, 35 

ἀφιλόσοφος 217, 2 πάϑος.. .-ἄμουσον καὶ 
ἀφιλόσοφον 102, 12 

ἄφιξις (εἰς οὐρανόν) 108, 28 109, ι 

ἀφιστάναι ἀξέηηογο (γοσϑὮ. “ΎΒιηΠ).) ταῦτα 
τοῦ πρὸ αὐτῶν ἀποστήσας χώλου 79, 383 --- 
ἀφίστασϑαι ο. ζθη. 9ὅ,.24 122,32 ἀποστῆναι 
λόγου καὶ αὐτοχινησίας Βἷπι. 38, 82 124,1 

ἀφομοιοῦν τὰς νοερὰς ἡμῶν δυνάμεις... 
πρὸς τὴν οὐρανίαν τάξιν 84,16 ἃ... ἀφω- 
μοίωται διάττουσιν δΊ, 21 εἰς ἀλογίαν ἀφο- 
μοιουμένην ἀλόγως τοῖς εἴδεσιν ἐχείνων 
100, 24 

ἀφομοίωμα. μεμορφωμένα τῶν ἀμορφώ»- 
τῶν ἀφομοιώματα ὅϑ8, 26 



ἀφόρητος 

ἀφόρητος 80,1 
ἀφορία 20,12 φορὰς χαὶ ἀφορίας (φυτῶν, 

ζῴων, σωμάτων, ψυχῶν) 10, 28 

ἀφορίζειν τὸ τρίγωνον 69,16 ὁ τῶν Μουσῶν 
ἱερὸς ἀριϑμὸς .. . ἐν τρισὶ τριάσιν ἀφωρισ- 
μένος 41, 26 (περιόδους) δή, 241 (καιρόν, 

", ξαγήν Βῖτα.) 40, 39 132,28 39,9 75, 22 --- 

ἀφορίζειν ταῖς ψυχαῖς τοὺς βίους, τὴν ἀξίαν 
Βἷιη. 51, 6 ὅ3, 29 87,29 81 91,16 22 24 

118,11 120,14 (σφαίρας) τὸν βίον ταῖς τῶν 
μοιρῶν ἀφοριζούσας ἰδιότησιν 104, 4 

ἀφοριστιχός. (ἀριθμὸν) πασῶν μεταβολῶν 
ἀφοριστιχόν 20, 1 

ἀφορμή. εἰ ἀπὸ τούτων ἔσχε τὴν ἀφορμὴν 
60, ὁ 

᾿Αφροδίτη. ἡ ἼἌρεως πρὸς ᾿Αφροδίτην χοι- 
νωνία 186, 386 137, 4 (ὥραν) μετοπωρινὴν 
᾿Αφροδίτης 80,86 Βα. -- ᾿Αφροδίτη ρῥ]δποίδ 
29, 5 6θ, 8 

ἀφροσύνη (ἀοῖ. τῆς γνωστικῆς δυνάμεως 
τύφλωσις) 86, 1 86ᾳ. 5858, 14 21 38 89,22 
93,20 113,3 

ἄφρων. ζωὰς φρονιμαιτέρας ἣ ἀφρονεστέρας 
ὑποδέγεσϑαι 31, 1 

ἀφυήῆς, ΟΡΡ. εὐφυής 806, 11 
ἀφυία 15,13 16,11 13 ΟΡΡ. εὐφυία 40, 21 
ἄφυκτος. ἄφυχτα ... πάντα τὰ μοιραῖα 

119, 2 
ἄχείρωτος 88, 20 
᾿Αγέρων (ἔν. ΟΥΡΙ.) 117,28 24 
᾿Αχιλλεύς 67, 28 
ἄχραντος, οσοηΐ. ἀμιγῆς 78, 16 (δύναμις) 

18,20 89,1 (ζωή, δομὶ. ἄυλος) 38,21 112,28 

ἄχρηστος 117,3 
ἀχρόνως τὰ σώματα ἐμψυχοῦσιν (αἱ ψυχαί) 

125, 6 

ἀχώριστος τοῖς σωμάτων ἀχωρίστοις, ΟΡΡ. 
τοῖς ἀσωμάτοις 20, 31 

ἄψευστος (χριτήρια) 78, 15 
ἄψυχος θὅ,4 ἄψυχα, ἀἶδθέ. ζῷα οἱ φυτά 
48, 8 

βάϑος. κατὰ βάϑος (χίνησις, ἀΐπὲὶ. κατὰ μῆκος, 
χατὰ πλάτος) 69, 21 (προελϑεῖν) ἄχρι τοῦ 

βάϑους, ἀπὸ τετράδος εἰς βάϑος 34, 21 53 
εἰς βάϑος πεσεῖν 112,20 ἡ καρδία τὸ ἐμπύ-- 
ρευμα τῆς ζωῆς εἶχεν ἐγχείμενον τῷ βάϑει 
62, Ἰ 

βάϑρον. ἡ κλίνη βάϑρον (τοῦ εἴδους) 40, 33 
βαϑύνειν τὴν πρόοδον 84, 31 πρόοδον ... 

βαϑυνομένην 35, 14 --- ἰὨΥ8:8. βαϑύνουσα 
ἡ ψυχή 119, 25 121, 29 

βαϑύρροον ἀμφ᾽ ᾿Αχέροντα ἔν. ΟΤἸΡΉ. 117,28 
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βαπτίζειν τὴν ψυχήν 84, δ 
βαρβαριχός. σφαίραις βαρβαρικαῖς Αἰγυπ- 

τίων καὶ Χαλδαίων 103, 21 

βαρβάρων ἔφοδος (ἱ. 6. ἀοὐδοτγιτ) 90, 1 δ 
βαρύς. φωνή τε βαρεῖα ἔν. ΟΥΡΉ. 116, 33 

βαρύτερον τὸ πνεῦμα ποιοῦντας 123, 3 
βασανίζειν τὰ τῶν παλαιοτέρων 129, δ 
βασιλεία τῆς ᾿Ανάγχης 58,1 120, 28 βασι- 

λεία ἄλογος 104, 21 

βασίλειον ἡμετέρης γενέϑλης ΘΧ ΟΥ̓ΔΟΏΪΟ 
120,8 

βασιλεύειν. ὁ ἀετὸς... . βασιλεύων τῶν 
πτηνῶν 103, ὅ 

βασιλεύς 103, 8 ὁ τοῦδε τοῦ παντὸς βασι- 
λεύς 128, 29 

βασιλικός 104, 12 21 26 (βίος) 103, 2 

(ζωὴ) 91,21 106, 11 103, 28 

βέλος. ῥήματα ἀφιεὶς ὥσπερ βέλη 79, 1 
βία. τῆς ἔξωϑεν βίας 62, 23 
βιάζεσϑαι. ὅτι οὐ βιάζεται τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 

εἱμαρμένη ἣ πρόνοια 128. 3 
βίος, οοπὶ. ζωή 35, 28 ἵν᾽... ἅπαντες μίαν 

ἔχωσι ζωὴν χαὶ ἕνα τὸν τῆς πόλεως βίον 
133,14 τά μέτρα τῶν βίων ἀπὸ τῶν περιόδονν 
πᾶσιν 20,22 80 τὸν πάντα βίον... τῆς τοῦ 
παντὸς, ἀποχαταστάσεως 19, 29 βίοι ἰῃ ΡΙ4- 
1οηΐβ ταγίμο 46, 8 51, 6 βηᾳ. ὅ3, 5 70, 21 
ΒΗη4ᾳ. παραδείγματα τῶν βίων 80, ὅ 8αα. (οἱ 
ἐν Φαίδρῳ βίοι) 80, 38 βίοι γενεσιουργοί 
51,4 ὅ8,29 14,11 βίοι ψυχικοί 51,8 172,16 

ὃ πρότερος, ὁ ἔμπροσθεν βίος 109, 12 566. 
τῶν ψυχῶν τὰ ὑὁλικὰ περιβλήματα σῴζειν 
τὸν τύπον τοῦ ἔμπροσθεν βίου 109, 36 
τοὺς περὶ τῶν δευτέρων καὶ τρίτων βίων 
τύπους 112, 20 

βιοτεύειν 21,4. 
βιότητες τῶν τιχτομένων 271, 13 
βιοῦν. βιώσεσθαι 3θ, 31 ὅτι βεβιωχυῖαι πρό- 

τερον ἦσαν... λογικῶν ζῴων βίον ἢ ἀλόγων 
109, κ1 

βλέπειν εἰς εἰρήνην καὶ τρυφὴν 961, 13 
βοᾶν. προφήτης τις ταῦτα βοῶν 8ὅ, 22 Σω- 

χράτους ... βοῶντος 181, 12 μόνον οὐχὶ 
βοᾶν 88, 11 21 104, 18 

βορρᾶς (ἀρρένων γόνιμος) 81, 1ἴ 
βοτάναι ϑυμιώμεναί τινες παρέχονται δια- 

μένον... τὸ σῶμα τῶν μὴ τρεφομένων 
[μελισσῶν 3] 62, 13 

βούλεσϑαι. ἃ βούλεται πλάττειν (ὁ μῦϑος) 

100, 18 τὰ ἔϑη νόμιμα ἄττα βούλεται: εἶναι 
96, 16 τί δὲ ἡμῖν αἱ περιφοραὶ τῷ μύϑῳ 
βούλονται τῶν οὐρανίων ὅδ, 6 

βούλησις 128,15 Βα. (δημιουργοῦ, δημιουρ- 
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γικῆ, ϑεοῦ οχ Ρ]Δι.) 17,20 28 18, 16 31 
84 χατὰ βούλησιν τῶν ἐπιχϑονίων δαιμόνων, 
τῆς Ἀνάγχης, Βἰπι. 64,16 94,156 120,2 
132, 21 

βραδύ, ορΡ. ταχύ 293, 14 
βραδυτῆς. τὴν αὐτὸ βραδυτῆτα, ορΡ. τὸ 

αὐτὸ τάχος 23, 11 οἷ. αὐτός 

βραχύβιον ζῷον, οοπὶ. ἀσϑενές (Ϊ. 6. ἄνϑρω- 
πος) 22, 4 τί τὸ βραχυβιώτατον 21, 4 

βραχύπορος (οχ Ρ]ΪΔ..), ΟΡΡ. μαχρόπορος 24, 
ἧς 31 [ ΒΘΩΡ. Ρ.361,44 Β88.; ἴῃ Τίηι. . 2711}, 

ἴπ Ῥδστ ἸΥ͂ ἢ. ὅ; Ηγροΐγνῃ. αβδίγοῃ. ῥ. 4, 22] 
βραχύς. διὰ ϑατέρου τῶν βραχέων (86. φω- 

νηέντων) 60, 18 τὴν ἐν βραχυτάτοις κεφα- 
λαίοις τομὴν 52, 6 βραχύτατα... ἂν ἐξῆρ- 
χεσεν ὅ0, 3 

βροντὴ καὶ σεισμός (ὁχ Ρ] Αἰ.) 51,11 124,19 

864. 
βρῶσις παίδων (οχ Ρ]41.) 86,22 844. πῶς ἡ 

τῶν παίδων βρῶσις γίνεται ἐχ τοῦ παντός 
81 864. 

βυϑὸς τῆς ὅλης 122,1 

γάλα (ἡ πρώτη τροφή) θ8,36 γάλα σπένδεσθαι 
τοῖς ϑεοῖς 68, 3ὅ 

ταλαξίας 68, 32 8. 
Ἱάμοι ἱεροί 37, » 21 οἷ. σύνερξις, καιρός 
γαστριμαργεῖν 48, 31 

Ἱελοῖος. μετὰ τοῦ αἰσχροῦ χαὶ ἀσϑενοῦς 
γελοῖος ὧν 104,10 97,10 21 τὸ γελοῖον 
(ἀοἵ. τὸ αἰσχρὸν μετ᾽ ἀσϑενείας 91, 8) 94,29 
91, 1 ΒΗ. 18 Β6. 

Ἱελωτοποιὸς (θερσίτης, ὁχ ΡΙ αἴ.) 104, θ Βα. 
99,1 

γέμειν. ῥήματα. .. νοῦ γέμοντα 78,1 ἀστρο- 
λογικῶν δέ ἐστι ϑεαμάτων τὰ βιβλία γέμοντα 
θ0, 4 

γενεά. τὸ δὲ (ζῇ) ἐννέα γενεὰς ἀνδρῶν γηρών- 
τῶν 20, 33 

χενέϑλη. ἡμετέρης γενέϑλης ΟΧ ΟΥδ80. 120, 9 
μεταμειβομένῃσι γενέϑλαις ἔν. ΟΥΡἢ. 116,19 

Ἐγενέσιος (ὥρα), ΟΡΡ. σπορίμη 80, 4 [οἵ. 
τενέσιος ἡμέρα εἰ. ΕΡΙΙΘ8. ἂρ. οοᾶ 2 ώ- 
οοσογέοδ ἈΡΡΘΠαΪχ 6, 2] 

Ἱενεσιουργός ὅ0, 80 (δαίμονες ἢ ϑεοί) 

120,13 (δαίμονες) 51,15 14,22 (ζώδια, ἀ ἰδ. 

ἀποκαταστατιχά) 38, 25 (περίοδος) 25, 21 
50,29 74, 4 (βίοι) 51, 4 δὅ8, 29 74, 11 

(ζωὴ) δὅ0, 22 51,8 25, 9 (σποραί) 51, 20 

(ἀριῶμός) 84, 4 (ἁρμονία) 34, 14 

Ἱένεσις. πᾶσα γένεσις ἢ κίνησίς ἐστι ἢ μετά 
τινος χινήσεως 18, 24 γένεσιν ἔχειν ἐχ τῶν 

ἁπλῶν, ἀπὸ τῶν ἀιδίων 87,16 112,16 ΟΡΡ. 

1 ΙΝΡΕΧ ΥΕΕΒΟΕΥΜ τένεσις 

λύεσϑαι 96, 11 διὰ τὴν γένεσιν (λυτὴ ἡ 
πολιτεία) 17, 31 γένεσις τῶν πραγμάτων 
βἰη). 41,1 34,20 (τῶν ψυχῶν, τοῦ ϑνητοῦ) 

49, 18 19 116, 10 γένεσις ζῴων (ἐκ τῶν 
Τιτάνων) 110,14 118,14 πᾶσαι πάντων 
γενέσεις 19,38 γενέσεις, ΟΡΡ. φϑοραί, ϑάνατοι 

87, 8 88, 6 γενέσεις χείρονες καὶ ἀμείνονες 
(οχ Ρ]δί.) 88,31 846. --- ἰ. ᾳ. Ῥαγέωε Ρ. 28--- 

38 ῥϑββίῃι γένεσις, ἀἰδί. σπορά 80,13 1ὅ, 4 

ἡ γενέσεως ἡμέρα 80,8 μοῖραι ὡροσχοποῦσαι 
τὴν ὅλην ἔχουσι τῆς γενέσεως δύναμιν 21,36 
τῶν παρανατελλόντων δυνάμεις ... ἐν ταῖς 
γενέσεσι Βἷτη. 28,6 119,16 28 120,1 91,26 

αἵρεσις τῶν γενέσεων 50, 26 
γένεσις '. ᾳ. λαθε ἐπ ἑογγὴὲδ οἷα, ΟΌΡ. 

τὰ ϑεῖα 80,20 21 ἀναγωγοὺς εἰς οὐρανὸν 
ἄνω ἀπὸ γενέσεως... καὶ εἰς γένεσιν πε- 
ριαγούσας 80, 19 84ᾳ. 108, 13 109, 6 (ἐν τῇ 

σεληνιαχῇ σφαίρᾳ) τῆς γενέσεως αἰτίαι πάσης 
θ9, 11 πᾶσα ἡ περὶ τὴν γῆν ἐπίρρυτος καὶ 
ἀπόρρυτος γένεσις δἰπι. 122,16 18 ὅ], 14 

92,209 126,3 οοηΐ. σῶμα 128,11 τὸ σῶμα 
χαὶ ἢ ἐξημμένη γένεσις ἡμῶν 77, 18 
(ἀκρότης τῆς γενέσεως) ὅ0,26 τὸ τῆς γενέσεως 
σχότος 123, 26 μετὰ τὴν τῆς γενέσεως πε- 
ρίοδον 38, 23 τὴν ἑστίαν τῆς γενέσεως θ6, 2 
ἐν τῷδε τῷ τόπῳ τῆς γενέσεως ὅδ, 81 ταῖς 
τὴν γένεσιν αὐξούσαις ἁρμονίαις 84,11 (ζωὴ 
χωριστὴ γενέσεως) 104,16 τὴν γένεσιν ἄλογον 
λογῶσαι 128, 21 τῇ γενέσει σύμφυλος (ζανὴῆ, 
πάϑη) 26,21 126,9 ψυχὴ γενέσει χοινῶ- 
νοῦσα 122,21 (ψυχὰς) γενέσεως ἐπορεγομένας 
18,29 τὴν γένεσιν ἐπιστρεφομένας ὅ9, 32 84 
κατιούσας τε εἰς γένεσιν καὶ χωριζομένας 

ἀπὸ τῆς γενέσεως 4δ, 1 111,9 112, 23 
(ψυχὰς) εἰς γένεσιν ἄγειν, κατάγειν 80, 18 

(εἰς δευτέραν γένεσιν) 110,12 107,5 εἰς γένεσιν 
παριέναι, εἰσιέναι, χωρεῖν βἷτη, 28,2 72,19 

96,21 124, 29 11, 16 110,10 86 28ὅ, 26 εἰς 

ἄλλην ... εἰσδύεσϑαι γένεσιν 719, 25 εἰς 
γένεσιν ῥέπειν, ὁρμᾶν, πίπτειν, ἄττειν 34, δ 
80,21 68, 86 121,1 124,32 1256, 2 ἀπτώ- 

τοὺς οὔσας εἰς γένεσιν 112,18 τῶν ψυχῶν 
τὴν εἰς γένεσιν ὁδόν ... τὴν ἀπὸ γενέσεως 
αὖϑις ἄνοδον ἐπὶ τὴν νόηδιν 124,12 14 
κάϑοδοι, χίνησις, ῥοπὴ εἰς γένεσιν 50, 12 
δὅ6,36 124,24 34 119, 2 ἐν (τῷ) Ἱενέσει 

(εἶναι, ζῆν Βἰπ..) 28, 5 38, 24 51, 5 583, 14 
δθ, 28 11,24 14,1 122,20 125, 5 ἐν τῇ 

πρώτῃ γενέσει 99, 11] τῆς κατὰ γένεσιν 
λελειμμένης 106,8 τὰς... περὶ τὴν Ἱένεσιν 

δημιουργίας δὅ1,18 ἡ ἐχ τῆς γενέσεως λήϑη 
δεινῆ 79,86 πρὸ τῆς γενέσεως 58, 29 123,10 
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125,24 μετὰ τὴν γένεσιν 36,22 46,10 τὴν γῆ. τόν γε τῆς ᾿Αφροδίτης τινὲς μείζονά φασιν 
ἔξω γενέσεως ζωήν ὅ0,29 ἄνω τῆς γενέσεως 
125,8 ἡ ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν περίοδος, 
προαποκατάστασις 5Βἷπ). 20, 19 79, 81 60, 1 

110, 1 
γχἹενητός οἷ γίγνεσθαι 
Ἱενικὴ πτῶσις 60, 11 

γεννάδας 6], 26 
χἹεννᾶν 8080]. 132, 38 (παῖδας ἃ].) 8ὅ, 86 

90, 6 (φυλαχιχοὺς ἄνδρας) 40,36 (ζῴων εἴδη) 
118,35 116, 6 (τὰς ἀνθρωπίνας ψυχάς) 33,39 

οἵ. 25, 165. αἱ Ὧραι τὰ μέτρα.... γεννῶσι 
τῶν ὡρῶν 22,183 τὸν ϑεῖον ἀριϑμὸν ἐν 
ἑαυτῇ γεννῶσα 34, 8 848. γεννῆσαι προνοίας 
ἐξ ἄλλων ἄλλας 74,16 ἡ ἑκατοντὰς γεννῶσά 
τε δι ὁμοιότητος χαὶ γεννωμένη 3ῦ, 11 τὰ 
γεννηϑέντα ἀμοιβεῖσϑαι εἰς τὰ γεννήσαντα 
81, 24 89, 23 τοῖς γεννηϑεῖσιν ἐχ τῶν γεν- 
νησάντων εἶναι τὴν τροφήν 87, 26 21 γεν- 
νᾶσϑαι 11,16 γεννώμενον, ΟΡ». ἀποθϑνῆσχον 
20, 32λ ἀπ’ ἄλλης αἰτίας γεννώμενον (σῶμα) 
21, 34 τὸ εὖ βιῶναι γεννηθέντας 31, 31 

χεννήσασϑαι δοῖ. ({ππον ἢ κύνα ἢ λέοντα) 
110,3 858,28 152, 38 γεννησάμενοι 87,10 

ΟΌΡ. τιχτόμενοι 27,190 ἀμουσία γεννησα- 
μένη παῖδας οὐχέτι φυλαχικούς 10, 9 

χεννήματα 80, 80 89,10 20 
χἹέννησις 33,9 133,1 γεννήσεις 21,38 28, 24 
γεννητιχός. (ὥραν) γεννητικὴν καὶ ἐχφαντι- 

χὴν... λόγων 80, 34 

γένος (ἀνθρώπειον) 101,14 (ἀνθρώπινον) 104,18 
(ἀνθρώπων) 88,24 γένη ἀνϑρώπων (Οτρἢἶο8) 

38, δ 86α. (ΗΠ δ᾽ οὔθ) 38,11 5α4. 40,2 βηα. 
(Ριδίοηποβ), 39, 31 864ᾳ. τὰ τῶν ζῴων γένη 
113,18 ἄλογα γένη 118,2 ὀφίων γένος 
ἔν. Οὐρ. 110,34 τὰ ἐν τῷ παντὶ γένη 
πρῶτα μέσα τελευταῖα, τὰ ἀσώματα γένη 
ἄνω (ἱ. 6. ϑεοὶ δαίμονες ψυχαί) 54, 9 10, 33 
84,22 γένη ἐν τῷ κόσμῳ 98, 11 δαιμόνιον 
Ἱένος 38, 38, ΟΡΡ. ϑνητόν 116, 29 (τὰ ἐπό- 
μενα ϑεοῖς χρείττονα ἡμῶν γένη) ὅθ9, 21 
γένη μαχραίωνα.... ἐγγὺς ϑεῶν ὄντα, αἶδί. 
τὸ γένος ἡμῶν 22, 4 Βα. γένος ψυχῶν 30, 2 
111,09.238 120, 28 (ΡΙα[ο0) ψυχῶν γένη τέτ- 

ταρα ποιῶν ϑεῖον δαιμόνιον ἡρωΐχόν ἀνϑρώ- 
πῖνον 112,1 τὰ ἐν τῇ πόλει γένη ἀρχιχὰ 
χαὶ μὴ ἀρχιχά 40, 31 γένος ϑητιχόν δ, 81 
84 γένος φιλόσοφον, ϑεοσεβές 27, 26 --- ἐξ 
ἀδάμαντος ... ἐξ ἄλλων γενῶν ὅ0, 86 τὸ 
τῆς ἀνομοιότητος τῶν ᾿ἠϑῶν γένος 41, 12 
γένος ποιητικόν (ἂἃθ ογβίϊομθ) 41, δ 

Ἱεωμέτρης 26, 14 
γεωμετριχὸς ἀριϑμός (ΟΣ Ρ] δἰ.) 83,11 85,30 

εἶναι τῆς γῆς 69,8 γῆ, Οὔ. οὐρανός, τὰ ἄχρα 
τοῦ παντός 84, 39 ὑπὸ γῆς, ΟΡΡ. ἐν οὐρανῷ, 
χατ᾽ οὐρανόν 109,21 θ6, 6 ΟΡ. ἐν νέφεσιν 
124, 2ὲ6δ ὁ ὑπὸ γῆς τόπος, οἱ ὑπὸ γῆς τόποι 
111,22 60, 5 αἱ ὑπὸ γῆς λήξεις 117, 33 

τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια 109,22 (ζῷα) ἐπὶ γῆς. 

φερόμενα, κινούμενα 20, 6 8 μέρη τῆς γῆς 
16, 20 --- γαίης ἐν χευϑμῶνι ἔν. ΟΥ̓ΡΆ. 117,16 

γήινος 39, 22 
γηρᾶν. ἀνδρῶν γηρώντον 20, 33 
γίγνεσθαι. τὰ γιγνόμενα χαὶ φθειρόμενα 17, 

18 πᾶν τὸ γενόμενον φϑαρτόν 18,20 πᾶν τὸ 
γχοόμενον ὑπ᾽ αἰτίου γίνεταί τινος καὶ τούτου 
χινουμένου 18,21 πᾶν τὸ γιγνόμενον ἐν 
χρόνῳ γίγνεται, χατὰ χαιρὸν δὲ οὐ πᾶν 
41, 2 (χόσμος) ἐν χρόνῳ γενόμενος 18, 33 

γενητός ἀριθμός, αἶδί, ἀληϑινός 29, 
1119 (πρᾶγμα) 18, 8 (σῶμα) 21, 32 γενητὰ 

χυρίως τὰ ἀπὸ χρόνου γεγονότα 22,1 
(ΡΙδἰοπἱ) γενητὸς ὁ χόσμος κατ᾽ αἰτίαν ... 
καὶ οὐ κατὰ χρόνον [8,12 844. 38 564. ϑεῖον 
τενητόν, ΟΡΡ. ἀνθρώπειον γενητόν (οΧ Ρ] Αἰ.) 
21, 6 8βηᾳ. 22, 34 23,23 8η. 24, ὃ βαᾳ. 
35, 32 86. 72,4 9 γενητόν, Ορρ. ἀγένητον 
18, 16 19,13 5ᾳ. 135, 248 πᾶν γενητὸν 

φϑαρτόν (ὁχ Ατίδίοί,.) 18,9 19,10 16 τὸ 
φϑαρτὸν γενητόν 19,6 5ᾳ. ἀϊδί. φϑαρτά 26,1 
τὰ γενητὰ δοξαστά 138,21 Ποσειδῶνα τὸν 
τοῦ γενητοῦ παντὸς ἡ γενητὸν ὑποστάτην 
131, 8 

χἱγνώσχειν, γνωστός. τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον 
ἹΝωστόν 109, 6 γνωστόν, αἶδί. δοξαστόν 

138, 22 8Β864ᾳ. τὰ εἴδη μόνως Ἰνωστὰ χαὶ 

ὄντως γνωστά, τὸ δὲ μὴ ὃν οὐδαμῶς γνωστόν 
138, 20 21 139,4 844. 16 ἡ γνῶσις... 
κρίσις οὖσα τῶν γνωστῶν 66, 24 

Ἰλυχερὸς πόϑος ΟΧ ΟΥ̓ΔΟΌΪΟ θὅ, 15 
χλυχυϑυμίαι τῆς φύσεως 84,21 
Ἰλωσσοειδῆς 68,1 
λῶσσα τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἀέρα πλῆτ- 

τουσα 68, 8 διαλέγεσθαι ψυχὰς οὐ γλῶτταν 
ἐχούσας ΘΊ, 38 

γνώριμαι (ψυχαί) ὁχ ΡΙαί. 109, 21 6, 81 
γνῶσις. τὴν ἀλλήλων γνῶσιν γίγνεσϑαι ταῖς 

ψυχαῖς 67, 1 βΒ4α4ᾳ. θ6, 11 28 8Β44ᾳ. (ψυχαὶ) 
ἐπὶ γνῶσιν ἀλλήλων ἰοῦσαι 67, 86 γνῶσιν 
ἔχουσι τῶν βίων 80, 11 τὰς αἰσϑῆσεις γνώ- 
σεις οὔσας Ό6θ,18 αἶδί. δόξα 138, 22 24 

πᾶσα Ἰνῶσις εἴδους τινός ἐστιν ἀντίληψις 
139,3 γνῶσις ἐπιβλητιχὴ 139,3 913 ἀληϑὴς 
Ἡνῶσις, ΘοὨΐ νοῦς 124,1 τὴν πανταχόϑεν (νοῦν) 
περιλαμβάνουσαν... γνῶσιντ0,3 γνώσεις νοεραί 
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124,2 (ἐσκιαγραφημέναι) 78, 26 (μερικώτεραι 
εἴτε τεχνικαὶ εἴτε ἐμπειριχαί) 37,20 διὰ 
ὄρεξιν ἄλογον καὶ γνῶσιν, ΟΡΡ. διὰ νοῦν 
98,29 τῆς γνώσεως ὄρεξις 31, 21 ἄνευ με- 
σότητος... Ἰνώσεις ἀδύνατον παραγενέσϑαι 
118,9 

γνωστικός. γνωστιχὴ δύναμις 86,2 139,26 
ἡνωστιχαὶ ἐνέργειαι 79,20 124,1 τὰς ψυχὰς 
γνωστιχὰς οὔσας 66, 21 

Ἰνωστόν οἷ, γηνώσχειν 
γοητευόμενος (ὑπὸ τῶν Σειρήνων) 34,21 
τονή 80,24 86, 23 
τΤόνιμος (σπέρματα, ΟὔΡ. ἄγονα) 81, 14 

(ἀγαϑά) 32,11 (ἄνεμοι) γόνιμοι ἀρρένων, 
ϑηλέων 31,11 γονιμωτέραν ἔχοντες δύναμιν 
81,9 κατὰ τὰς γονίμους (νοῦ) δυνάμεις 
10,2 τὸ γόνιμον (τῆς οἰχείας φύσεως) 80,26 
31, δ τὰ γόνιμα μιγνύναι 31, 1 

πγόνοι τῆς φύσεως 30, 21 
γἸἿράμματα. λήϑην ἴσχειν τινὰς χαὶ αὐτῶν 

τῶν γραμμάτων 1238, 10 οἷον γράμματα 
ὁρῶσα ... γεγραμμένα ταῦτα 79,22 ὥσπερ 

ἐν γράμμασι γραφομένας ὁρᾷ τὰς τῶν 
ἀριϑμῶν δυνάμεις 32, 8 οἱ ἀληϑεῖς νόμοι 
δέονται γραμμάτων οὐδέν 90, 11 ἐν τοῖς 
περὶ τοῦ Ἅιδου γράμμασιν 62, 1 

γραμμή. αἱ ἐκ τοῦ κέντρου γραμμαί 70, δ 
γραφή. τὴν γραφὴν ἐχδεδώκχασιν ὅθ, 33 
βηγραφιχὰς διαστροφάς δογρέωγας αἰἰυογεῖ- 

ἐαέοε ὅ9, 30 

Γύγης. τὸ κατὰ τὸν Γύγου πρόγονον διήγημα 
(ΡΙα οπΐἶβ) 60, 31 

γυμνάζειν. τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγυμνασ- 
μένοις 91, 26 

γτυμναστιχὴ 1, 1221 37,6 40, 84 

γυμναστιχός 104, 26 28 
γυμνός. οὐδὲ τὰ δείματα ταῦτα... γυμνὰ τέ- 

ϑειχεν 58, 16 

γυναιχεῖος βίος 108,10 γυναικεῖα δαιμόνια 
68, 16 

χυναιχωνῖτις, ΟΡΡ. ἀνδρωνῖτις 103, 14 
γωνία ὀρϑὴ 32, 1525. (ΒπρΡ]. γωνία 30, 6 

32, 16) 

δαιμόνιος. δαιμονία τάξις 38, 22 50,28 95, 26 
διχαστιχαὶ τάξεις ϑεῖαι χαὶ δαιμόνιαι 101, δ 
δαιμόνιον γένος 33, 38, 115, 29 (ΡΙΔίο) 
ψυχῶν γένη τέτταρα ποιῶν ϑεῖον δαιμόνιον 
ἡρωϊχὸν ἀνθρώπινον 112, 1 (ψυχαί) 112, 12 

(ψυχὴν) γίνεσθαι... δαιμονίαν καὶ ϑείαν 
98, 28 δαιμόνιον ὄχημα, αἶδί. ϑεῖον, ἀγγε- 
λιχόν 20, 29 δαιμόνια σώματα, οοπὶ. ϑεῖα 
22, 20 δαιμόνια κινήματα 22, 26 δαιμονία 

Π ΙΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΕΥΜ δαίμων 

οὐσία 7ὅ, 4 πρόνοια δαιμονία δ1, 8 οδοηΐ. 
ϑεία 4δ, 6 γεννῆσαι προνοίας... ἐκ τῶν 
ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας 74,16 δαιμονία 
ἐπίπνοια 91,3 115, 5 δαιμονία τύχη 90, 21 
τὸν δαιμόνιον τρόπον 110,26 τρόπον δαιμο- 
νιώτερον, αἰδί. ϑειότερον 57,21 --- οὐ πᾶν 
τὸ δαιμόνιον λογιχόν 115,21 8η. τὰ δοχοῦντα 
εἶναι δαιμόνια 102,18 δαιμονίων γυναιχείων 
δυνάμεις 68,16 “--- ὁ δαιμόνιος ᾿Αριστοτέλης 
64, 21] 128, 6 129, 4 δαιμονίως εἶπεν 
12,11 

δαίμων φύλαξ χαὶ ἀποπληρωτήῆς (ὁχ Ρ] Δι.) 
101,1 11,8 85αᾳ. 858,39 118,21 βαᾳ. 120,2 
121,1 5644. δαίμων ἑχάστου τις ἴδιος 90, 23 
91, 11 (ἐπίτροπος, προστάτης) 118, 23 Τῖ, 8 

τῶν γενεσιουργῶν βίων ἔφοροι δαίμονες 74,11 
(ἐπίσχοποί τινες) 74, 8 τὰς ψυχὰς αἱρήσεσϑαι 
τὸν δαίμονα 74, θ Βαᾳ. ὁ εἰληχὼς δαίμων 
ὅ1, 8 δ7, 1 18, 216 δαίμονας ἐφίστησι ταῖς 

ψυχαῖς (ὁ προφήτης, ἡ Λάχεσις) 78, 14 
90,26 118, 24 ψυχὴ... ὑπέστρωται τῷ 
ἄγοντι δαίμονι 121, 2 τοὺς ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς 
τεταγμένους ἄρχοντας εἴτε ἀγγέλους εἴτε 
δαίμονας τῶν βίανν ἡγεμόνας 584,51 ---- δαίμων 

χαὶ τύχη (ὁχ ΡΙ]αΐ.) 80, 84 31 80,1 846. 
90, 22 864. ἀγαϑὸς δαίμων χαὶ ἀγαϑὴ τύχη 
91,12 Βαᾳ. τῷ ἀλόγῳ ὡς δαίμων ἐφέστηχε 
(ἣ λογικὴ ψυχή) 118, 81 32 

δαίμονες, ΟΡΡ. ἄνϑρωποι 22,24 (Ρ]Δἴο) 
ἐφεξῆς τάττων ϑεοὺς δαίμονας ἥρωας ἀνϑρώ- 
ποὺς 112,6 80]]Θπηἷπ ογο ϑεοί, δαίμονες, 

ἀνδρώπειαι φυχαί 33, 34 84ᾳ. (ταῦτα πα- 
ρίστησιν τὸ παράδειγμα τῆς Σωκχρατιχῆς 
πολιτείας ἐν τῷ χόσμῳ δειχνόντα τοὺς φύ- 

λαχας, τοὺς ἐπιχούρους, τοὺς ϑῆτας τοὺς 
ϑεοὺς, τοὺς δαίμονας, τὰς ψυχάς 54,6 53, 2ὅ 
Βη4. 10,82 368 (ἡ ἡμετέρα ψυχὴ γίνεται) 
καὶ δαίμων χατὰ σχέσιν καὶ ϑεός, ἀλλ᾽ οὐχ 
αὐτὸ δαίμων χαὶ αὐτὸ ϑεός 98, 22 Βα. δαίμο-- 
γες ὑπουργοῦντες τοῖς ϑεοῖς ὅθ, 18 δαίμονες 
ἀγγελιχοί, ἀϊδύ. ϑεῖοι 74,18 90,24 δαιμόνων 

ἣ ϑεῶν γενεσιουργῶν τάξις 120, 13 οὗ, 119,38 
δαίμονες γενεσιουργοί 51,14, γενεσιουργοὶ καὶ 
μοιραῖοι, ἀἰδί. οὐσιώδεις 74, 22 Β44. (ἐπιχϑό- 
νοῦ θ4, 16 (Ἀρεϊκοί) 89, 11 (ἔσχατοι) 90, 11 
οἵ. 89,11 8644. (ποιναῖοι) 89,8 (ὁλικοί) 121,2 

(ὑλαῖοι) 171, Ἰ χαὶ δαιμόνων ἔστι φῦλον ἄλογον 
115, 21 --- οἱ ὑπηρετοῦντες (τοῖς δικασταῖς) 

δαίμονες δ7, 4 οἱ ἐν “Αἰδου χαϑαίροντες ἡμᾶς 
ἢ κολάζοντες δαίμονες 46, 10 οἱ δαίμονες οἱ 
προστάται τῆς φύσεως ... ἡμῖν ἐχφαίνουσιν 
τὴν ἑαυτῶν δόσιν ὄναρ τε χαὶ ὅπαρ ὅ8, 23 
δαιμόνων φωναί 68, 21 



δάχτυλος 

δάχτυλος. ῥάβδον περὶ τῷ δαχτύλῳ κινου- 
μένην 10,12 ἐπὶ δαχτύλου τιϑέντας (ἀριϑμόν) 
22, 8 

δαμαστῷ τῷ αὐχένι ὅϑ8, 33 
δαπανᾶν. δαπανηϑήσεται πᾶν τὸ ϑνητὸν (εἰς 

ψυχῶν γένεσιν) 49, 11 
δασυντέον ἐν τῷ ἐχφωνεῖν, ΟΡΡ. ψιλωτέον 

33,6 

δάφνη. οὐδ' ἐπὶ δάφνην φέρεται κεραυνός 26, 6 
Δάφνη 20,1 
δεδίττεσθαι ὅδ, 17 

δείματα ὅϑ8, δ 16 (ϑεῖα) ὅ9, 18 

δεῖν 6. θη. οἱ ἰηΐ, πλειόνων γὰρ δεῖ τῇ 
κόλει προσεῖναι χαὶ σώζεσθαι ἣ ὧν δεῖται 
ὁ εἷς (ηἰδὶ Ιθοαθηᾶμπι πρὸς τὸ εἶναι) 131,3 

τοῦ καιροῦ τοῦ δέοντος εἰς τοὺς γάμους 
40, 86 ἔσται δέον οΟ. ἱπί, 28, 14 ὡς δέον 
ὄν 6. 806. 6. ἰηξ, 90, 3 δέον ὁ. ἰπΐ. 71, 1 -- 
δέοντος (ΡΤῸ δέον): δέοντος γιγνώσχειν 92,80 
(Ὁ ἀ6]. δά.) δέοντος αὐτὸν ἄγγελον γέίνεσϑαι 
125, 23 (οἷ, δειχϑέντος ἴπ Τίμ. ὑ. 8129) 
- δεόντως 84, 2 

δεῖν ἐἔσαγο αὐτὸ τὸ δέον (ὁχ Ρ]Αἰ.) 131,14 
δεινός. δεινὴ μεταμέλεια 8θ,6 δεινὴ λήϑη 

19,356 126, 4 δεινὴ ἐχροὴ τῆς τοιαύτης 
γενέσεως 122, 18 

δεχάμηνος (τῆς πρώτης γεννήσεως χρόνος) 

188, 
δεχαμοιρία 7δ, 24 Β46. 
δεχανοί, δομῃὶ. ἀστέρες 27, 86 

δεχάς 25, 15 18 838, 81 358, 16 ὅθ,21] ἡ 

δεχὰς Διονυσιαχή 25,18 ἡ δεχὰς οὖσα δευ-. 
τερωδουμένη μονὰς τοῖς δαίμοσιν (προσήχει) 
38, 85 (τῆς νοερᾶς οὐσίας αἰτία) 28, 11 (τῷ 

λόγῳ πρέπουσα) 103, 19 
δεχτιχὸς ἀρετῆς (βίος) 76, 80 φρονήσεως 

δεχτιχὸς λόγος 483, 20 
δέμας (χύνεον) ἔτ. ΟΥΡΙ. 110, 38 
δένδρα θ2, 19 121, 16 
δέρμα φώκχης 26, δ 
δεσμεύειν. ὑπὸ τῶν Σειρήνων δεσμευϑείς 

94, 20 
δεσμός 14,88 186,39 δεσμοὶ φυσιχοί 62, 29 

τῆς ψυχῆς οἱ περὶ τὸν μυελὸν δεσμοί 62, 2 
68,12 ὡς ὁ κόσμος ἐκ πολλῶν ἐστι δεσμῶν 
εν οὕτω καὶ ἦδε ἡ πολιτεία παντοίους ἔσχεν 
δεσμούς 17,26 28 (ψυχαὶ) τὸν παχὺν τοῦτον 
περιτειχισάμεναι δεσμόν (Β6. τὸ σῶμα) 79, 36 
ἵνα γενώμεϑα.... τῷ ἐσχάτῳ τούτῳ δεσμῷ 
σύζυγοι 121, 88 τὸν τῆς αἰτίας προβεβλη- 
μένοι δεσμόν 48, 28 τὸν τῆς ὁλότητος δεσμόν 
187, 2 τὸν μέγιστον τῶν δεσμῶν χαὶ χάλ- 
λιστον, τὴν ἀναλογίαν 131, 23 
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δεσμωτήρια τῆς τίσεως 54, 38 {17,11 
δεσπόζειν 77, 9 Βα. 
δέσποινα. χόρην χαὶ δέσποιναν (ὁχΣ Ρ] δἰ.) 

18, 20 

δεσπότης (γενέσεως Ἥλιος) 26,4 τῶν πικρο- 
τάτων δεσποτῶν 177, 4 

δεσποτιχός 77,12 

δευτερωδουμένη μονὰς (ἡ δεχάς) 838, 36 
οἵ. τριωδουμένη 

δέχεσϑαι ἐπέογργοίαγὲ 60, 21 
δή. ὅτι μὲν οὖν ἐστι τοῦτο δὴ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 

120, 20 --- Β88006 το]αίϊνο ἱπηρί τιν ὃ δή, 
ἃ δή, αἵ δὴ 100,21 116,6 118,16 121,15 
180,14 181,5 117,28 119, 36 124,2 83,1 

8]. ὅτου δὴ 132,85 ὅϑεν δὴ 122,33 ὅσῳ δή 
119, 24 --- ὁχοποιηἰηὶ τις ὑσδϑι( τ ὑπὸ 
δή τινῶν ϑεῶν, διὰ δή τινας ἁμαρτάδας, κατὰ 
δὴ τινας περιόδους βὲτῃ. 67, 82, 90,16 97, 3 Ὁ 
101, 1018 102, 838 116, 16 νόμοι δὴ τινές 

εἰσιν ἔμψυχοι ἃ]. 96, 19 1258, 9 --- " χατὰ 
τῆς ᾿Ανάγχης δὴ τὴν βούλησιν (οἵ. 84.) 
120, 1 --- δὴ οὖν (ΡΙαἰοπίοαμπι) ἰηἰ το Θηιη- 

ἐἰαιὶ ἐγδηβί τὰ ρδγϑὶ ΞΞ ἑαηὶ 13,22 118,20 

132,11 138,11 16,1 8ὅ, 4 Δ]. ἴῃ δροάοπὶ 

ὅπου γε... πολλῷ δὴ οὖν μᾶλλον 118, 31 
“δηλονότι (ἰγδάϊν δῆλον) ρΡοδίροδβί πὶ 

11,31 109,10 118.32 [ἰἃ. ΟΟΥΤ. δρΡ. Ῥοτ- 
Ρδγίθμῃ δίουδεαοί Π8,39 Ρ.168,20 50 81).) 

δηλοῦν. ἡ διὰ (θαμύρου) δηλουμένη ψυχή 
101,16 ἣν (ζωὴν) ὁ χαλκὸς δηλοῖ τῷ 
ποιητῇ βίη. 39, 4 28, 29 

δήλωσις 81,4. "18, 38 
δημηγόρος τῶν τοιῶνδε λόγων 88, 22 
δήμιοι τοῦ τυράννου (οχ ΡΪ Δ.) 58,: (κοσμικοί) 

54, 36 
δημιουργεῖν (χαλινόν) 417,24 τοῦ δημιουρ- 

γηϑέντος 47, 22 
δημιουργία Τζαδνιϊοαξζίο πιμπαν 11,25 22,4 

38, 11 82,0 124, 88 αἱ τρεῖς δημιουργίαι 
(ὅλη, Διονυσιαχῆ, ᾿Αδωνιαχή) 17, 14 Διὸς 
ἅμα καὶ Ποσειδῶνος ... δημιουργίας 81, 18 
124, 24 2δ 

δημιουργικὴ βούλησις 17, 28 
δημιουργός ΡΙαίοπίβ 17,24 18, 38 111,18 

112,.,1 113.16 οἱ ἐν τῷ χόσμῳ δημιουργοί 
81, 18 ὁ ὅλος δημιουργός 17, 19 ἴτ98 ἀ6- 
τοϊυσαὶ 117, 16 οὗ, δημιουργία 

Δημόστρατος ᾿Αμφιπολίτης 64, 10 13 
δήπουϑεν 178, 23 89, 20 94, 8 109, 36 

124, 0 126, 28 δῆλον δήπουθεν 43, 23 
96,21 120, 8 124, 26 128, 4 

διαβαίνειν (Λήϑης ποταμόν) 126, 3 6 τὰς 
εἰς ἡμᾶς κινήσεις διαβαινούσας (ἀπὸ τῶν 
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Μοιρῶν) 119, 4 ἐξ ἀλόγων εἰς λογικὰ δια- 
[βαινγουσῶν ψυχῶν 106, 1 

διαβάλλειν ἱἰπέγϑηΒ. ἐγαΐσογα (ψυχὴ) χαὶ 
ἐπὶ τὸ ἄνω διαβάλλουσα καὶ ἐπὶ τὸ κάτω 
98,24 ζωῆς εἴδη ... ἄνω τε καὶ χάτω δια- 
βάλλοντα 103, 15 

διαβιοῦν 517, 9 διαβιῶναι... βίον 10, 8 
διαδέχεσϑαι 99, 11 

Ἐδιαδιδόναι. εἰς πᾶν τὸ σῶμα διέδωχιν τοῦ 
ψυχωϑῆναι δύναμιν 62, 18 

διαδιδράσχειν 88, 1 
διαδρομαὶ ἀστέρων διᾳττόντων 124, 36 
διαζῆν 74,18 

διάϑεσις 21, 21 110, 3 τὰς ἔνδον ἐν ταῖς 

ψυχαῖς διαϑέσεις 67, ὅ τὰς τῶν ποιητιχῶν 
μύϑων διαϑέσεις ὅ9, 14 

διαϑεσμοϑετεῖν (νοχ ΡΙ]αίοπίοι Τί. 424) 

δ8, 21 

διαιρεῖν. ὁ νέμων χαὶ διαιρῶν τὸν διελόντα 
ἀπὸ τῶν ὅλων τὰ μέρη (ἀπεικονίζεσϑαι βού- 
λεταιῖ) 17, 11 (δαίμονες) διαιρεϑέντες περὶ 

τοὺς ϑεούς 14, 24 διῃρημέναι λήξεις θ6, 9 
τὴν... διῃρημένην ἐν τῇ γενέσει ζωήν 
126, δ (τὸ ἀγαθὸν) μὴ διῃρημένον ἐν τοῖς 
μέρεσιν 132, 3 

διαίρεσις 10ὅ, 2] ὡς εἰς μεγάλα μέρη 
ποιήσασϑαι τὴν διαίρεσιν δ7, 12 (λόγων, 
ῥημάτων) 84, 16 283 (ζωῶν, βίων) 91, 238 

106, 4 διαιρέσεις τῶν ψυχῶν 57, 16 σωμα- 
τικὴ διαίρεσις, ΟΡΡ. νοερὰ ταυτότης 84, 11 
ἐχ διαιρέσεως 108,11, 129,1 

διαιρετιχός, οομῃὶ. φϑαρτιχός 41,10 διαιρε- 
τιχαὶ δυνάμεις 89, 8 

δίαιτα αἰεφεδίξίο τοῦτο μὲν διαίτης ἔτυχεν 
ἀρχούσης πρὸς τὸ παρόν 81, 34 

διαχληροῦν (βίων παραδείγματα) 72, 20 
διαχλήρωσις 171,12 125, 20 

διαχόπτειν τὸ συνεχές 84, 11 τυραννίδων... 
μεταξὺ διαχοπτομένων 81, 6 

διακορῆς θ], δ 
διακοσμεῖν 38, 16 
διακόσμησις ὅθ, 81 
διάχοσμος. πᾶς ὁ μοιραῖος διάχοσμος τῶν 

ϑεαινῶν 738,9 
διάκρισις, ΟΡΡ. σύγκρισις 29,11 θερμότητος 

διάκρισις 80, 83 
διακριτιχός. ἑτερότητα τὴν διαχριτικὴν 

πάντων 30, 33 
διαλαμβάνειν 57, 10 χολάζουσι διαλαμ.- 

βάνοντες (ὁΧΣ Ρ]Δι.) δ4, 38 

διαλάμπειν 78,21 
διαλεχτικχός. διαλεχτιχῇ (6Χ Ρ]Δ(.) 94, 12 

μαϑηματιχῶς ϑεωρῆσαι χαὶ διαλεχτικῶς 88,18 

1 ΙΝΘΕΧ ΝΕΒΒΟΕΥΝΜ διασχημάτισις 

διάλεξις 68, 6 διαλέξεις θ8, 9 

διάλυσις τοῦ σώματος 48, 23 24 
διαμαρτία τῆς σπορᾶς 27, 80 
διαμαρτύρεσϑαι 171,28 88, 22 102, 25 
διαμένειν 92,1 διαμένειν ἀχινήτους 62,22 δια- 

μένον ἐπὶ πλεῖστον ὅσον χρόνον τὸ σῶμα 62,13 
διάμετρος. ἡ διάμετρος τῆς πεμπάδος 835, 10 

ἐν τῷ (Ἰ]. τῇ) διαμέτρῳ (τοῦ τῆς ἀποχυήσεως 
ἡλίου) 29, 22 

διαμονή 62,.30 
διανέμειν. ὅσα. .. ἐχ τοῦ παντὸς διανέμεται 

ταῖς ἑλομέναις 82, 18 ὡς διανενέμηται ἐν 
τῇ ἱερατιχῇ τέχνῃ 32, 23 

διανήχεσθαι (πέλαγος πλασμάτων) 100, 11 
διανοεῖσϑαι. διανοηϑῆναι πρὸς ἑαυτὴν 67,26 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀϑάνατα διανοουμένων 74, δ 
διανοήσεις 68,9 
διανοητιχός. τὰς ἐνεργείας τῆς λογικῆς 

ψυχῆς τὰς νοερὰς καὶ διανοητιχάς 49, 4 
διάνοια 10, 6 

διανομεὺς χλήρων 79, 25 
διανομὴ χλήρων 70,22 78, 38 οὗ 12, 22 

19, 5 80, 23 (τοῦ χατ᾽ ἀξίαν) ὅδ, 30 (τῶν 

δύο ἁρμονιῶν) 33, 26 
διαπεραίνεσθϑαι (γοχ Ρἰδίοπἶο8) λόγον 

διεπεράνατο ὅ8, 13 

διαπνεῖσθαι 0885. 602, 28 
διαπορϑμεύειν (γοχ Ρ]δίοπῖοα ϑγηρ. 

2026) 119, 835 
διαπόρϑμιοι δυνάμεις ὅθ, 2 
διάπυροι καὶ ἄγριοι... δήμιοι (ὁχ Ρ[Ϊδί.) 

68, 1 δ, δ 
διαρϑροῦν. διηρϑρωμένην ποιεῖν τὴν φωνὴν 

68, 4 τούτων... διηρϑρωμένων ἡμῖν 118, 20 
διάρϑρωσις τοῦ λόγου 48, 4 

|διαριϑμεῖν. τούτων δὲ διηριϑμημένων 171, 28 
διασαφεῖν θ0, 2 
διασημαίνειν 67, 138 104, 2 
διασχευάζειν. ὡς σωφρονιστιχὰ ταῦτα διε- 

σχευάσϑαι τοιῶσδε 105, 28 

διασχέπτεσθαι 11],71 

διασπείρεσθαι μ488. 79, 6 (εἰς τὴν ζωὴν) 
125, 4 

διάστασις (νοσδῦ. “Ἰδηηη).) 78, 35 

διαστέλλειν ἀφηηέγο 41, 38 
διάστημα χρόνου 109, 32 
διαστρέφειν. διαστρέφονται (ψυχῆς κύκλοι) 

11, 23 

διαστροφὴ πράξεων 185, 23 διαστροφαὶ γρα- 
φιχκαὶ ἀέοογδέξαίοδ δογερίωγας 59, 30 

διάστροφος .8ὅ, 283 διάστροφον 
171,11 

διασχημάτισις τοῦ ὅλου 21, 6 (ἔπεσϑαι 

εἶδος 



διασώζειν 

ταῖς) τοῦ χόσμου διασχηματίσεσι τὰς ἐν ταῖς 
ἐχτροπαῖς διασχηματίσεις 21, 11 

διασώζειν (ἀναλογίαν) 89, 31 

διατάξεις Πλατωνιχαὶ περὶ τῶν ὑπὸ γῆς 
λήξεων 117, 33 

διατάττειν ἡ τὸν ὅλον οὐρανὸν διατάττουσα 
Λάχεσις δῖ, 1 ταῦτα ἑπόμενος ᾿Ορφεῖ δια- 
τάττει Πλάτων 1171, 36 [οἷ. Ῥογρηγτίυδ 
διοῦαοὶ 1 ὑ. 421,4 425,1 ὙΥΔΟΔΒΏ.] --- 
Ἰηθἃ. περὶ λογικῶν μόνον διαταττόμενος 
ψυχῶν 107, 2 

διατείνειν. (τάξιν) μέχρι τῶν ἀτομωτάτων 
διατείνουσαν ὅθ, 32 (νόμων) εἰς πᾶσαν τὴν 
τοῦ κόσμου πολιτείαν διατεινόντων 96, 20 --- 
τηθα. σοπίοσηονο οἱ Αἰγύπτιοι... διατεί- 
νονται 29, 14 

διατέμνειν 84, 283 λόγους μεταξὺ διέτεμεν 
84, 10 

διατιϑέναι τὴν διήγησιν βΒίιη. 61,22 49,11 
εὖ γὰρ ἣ χκαχῶς διαϑεῖναι.... ἑαυτούς 71, 26 
τὰς τῶν ζῴων γενέσεις (ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς) πάσας διατιϑείς 113, 14 

διατρίβειν περὶ τὸ ψεῦδος 8]. 57, 29 28 13 
58, δ 

διατριβ ἡ (ἐν πολέμῳ) 56,21 (ἐν οὐρανῳ 6ὅ,22 

(ἐν “Αιδου) 58, 18 
διάττοντες ἀστέρες 124, 38 86 οῃ. ἀστέρες 

ὅ0, 8 5], 19 21 

διαφέρειν. οἷς ἡ Πλάτωνος φιλοσοφία δια- 
φέρει τῶν ἄλλων ἁπασῶν 117, 86 περὶ 
ταῦτα πολὺ σχόντα τὸ διαφέρον 6, 9 --- 
888. ἰασέαγτὺὴ "(τὴν ψυχὴν) διενεχϑεῖσαν 
πόρρω τοῦ σώματος θὅ. ὅ 

διαφεύγειν ὅ5ὅ, 2 
διαφϑείρειν. τοὺς διαφϑείροντας τὸν χόσμον 

28, 8 

διαφοραί ἀέδδοηϑια ὅ9, 30 διαφοραὶ τῶν βίων 
51, 1 103, 28 104, 1 (81, 5) 

διάφορος. ὡς διάφορος ὧν ὅθ, 29 
διαφορότητες 40, 4 ὅ8, 8 
διαφωνία, ΟΡΡ. συμφωνία 185, 21 
διδασχαλία. τρόπος διδασχαλίας 17, 9 ὅ8, 34 
διδάσχαλος τῶν πραγμάτων ὅ6, 10 
διδόναι οομοθάδγοε ἀθανάτους εἶναι δίδωσιν 

τὰς ψυχὰς 116, 22 μαντιχὴν διδόναι ὅδ, 13 
διεγείρειν 76, 4 
διεξάγειν τὸν βίον 10], ὃ 

διεξαγωγή. τὴν κατὰ φύσιν ἑκάστων διεξ- 
αγωγὴν 90, 21 

Ἐδιεξελίττειν τὴν περιτροπὴν 21, δ 
διέξοδος 93, 16 τῆς ζωῆς ποιχίλας διεξόδους 

δΊ, 11 
διερευνᾶσθαι 80ὲ. ὅ8, 13 

ΠῚ ΙΝΌΕΣ ΥΕΕΒΟΕΥ͂Ν διοιχεῖν 17 

διέρχεσϑαι. περὶ τούτων ... διήλθομεν 80,34 
διήγημα 60, 81 33 61,9 16 
διήχειν. μία πρόνοια διήῆχει ὅδ, 8 φῶς τὸ 

διῆχον δι ὅλης τῆς οὐρανῶν περιφορᾶς 
δ0, 30 

διιέναι (διὰ τοῦ ϑρόνου τῆς ᾿Ανάγχης) 121,1 
Δίιος ὁ ἀετός 103, 4 ἡ μονὰς Δίιος 2ὅ, 13 

(ὥρα ἐαρινὴ Δίιος) 80, 34 Δίιος ποίησις 
124,28 Δίιοί τινες χαὶ Ποσειδώνιαι ἐνέρ-- 

γειαι 124, 20 

διιστάνειν πρὸς ἀλλήλους, ΟΡ. συνάπτειν 
9ὅ, 11 διίστησι ἡδονὰς καὶ λύπας διη. 40, 26 

18, 38 τὰ φυτὰ διέστησε τῶν ζῴων 20, 4 

πιθα. εἴϑ᾽ οὕτως αὐτὰς διαστήσαιτό τις 40, 6 
- διεστήκαμεν ἐχείνων 917, 29 οἷ, 14, 3 
πλεῖστον ἡμᾶς τοῦ ἀγαϑοῦ διεστάναι 124,6 
τῶν κατ᾽ εἶδος διεστώτων 81, 4 

δίχαιος. τὰ δίχαια (ϑηρία) μεταβάλλειν εἰς τὰ 
ἥμερα (ὁχ ῬΙδι.) 10θ, 9 Βαᾳ. 

δικαιοσύνη 13586α. τὴν σύμπασαν τῆς δικαιο- 
σύνης ϑεωρίαν ὅ2, 26 οἱ ὑπὲρ δικαιοσύνης 
λόγοι, ἀγῶνες ὅθ, 15 21 84ᾳ. ὅ3,21 τῶν περὶ 
πολιτείας σχεμμάτων εἰς τὴν διχαιοσύνην 
ἀναφερομένων 56, 24 58,11 δ4, 10 ὁ τῆς 
δικαιοσύνης πρὸς τὴν ἀδικίαν λόγος 59, 24 
οἱ τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀδιχίας μισϑοί 54, 1 
ὅ6,11 84 ὡς ἔστιν χαὶ ἐν ἀλόγοις ἀδιχία 
καὶ δικχαιοσόνη 108, 1 (τὴν πεντάδα) ἱερὰν 
διχαιοσύνης 2, 26 

διχαιωτήρια (οχ Ρὶαί. Ῥμαθάγ, ὑ. 2495) 
08, 21 109, 28 

δικασταί (ἰῃ Ρ]αί. τ γίδο) ὅ0, 14 54, 1δ 5η6. 
88 571, 8 δικασταὶ ἐν “Αἰδου τῶν ψυχῶν 
100, 32 101, 1 

διχαστιχὸς τόπος 49, 81 ὅθ, 12 844. εἴδη 

ζωῆς διχαστιχά 100, 32 διχαστικαὶ ψυχαί, 
διχαστιχαὶ τάξεις ϑεῖαι τε χαὶ δαιμόνιαι 
101, 4 

δικελλοειδὴς (ἀξίνη) 137, 29 
δίκη, Οοοηΐ. νόμος 88,28 108,7 σοηΐ. πρόνοια 

ὅ4, 88 δδ, 383 ἡ ἐν τῷ παντὶ (ν6} ἐν τῷ 

χόσμῳ) δίκη 90, 16 87,20 51, 18 συναρ- 
μόζει τὰ γιγνόμενα τοῖς βίοις ἡ δίκη 88, δ 
81,29 τῆς Δίχης... ταύτην περί τινων τὴν 
ψῆφον ἐκχφερούσης 88, 2 οἷ. 16 11 27 
89, 2 δίκην τίνουσαν 101, 31 τὴν τῶν Τι- 
τάνων μυϑιχὴν δίκην 116, 18 κατὰ δίχην 
1ὅ, 14 19, 1011 86, 21 108, 6 --- [πεμπὰς) 
ἱερὰ λέγεται τῆς δέχης ὅ0, 16 

διοικεῖν ἡμᾶς οἷον ἐκ πρύμνης 174, 29 
διοιχεῖν τὸν κόσμον, τὸ πᾶν 89,26 120, 32 

τῶν ἐν τῷ χόσμῳ διοικούντων τὴν σωματιχὴν 
φύσιν 16, 84 τὰ διοιχούμενα 18,16 120, 81 



διοιχίζε ιν 176 

διοιχίζειν ἀπ᾿ ἀλλήλων 131,11 

Διονυσιακός (Διόνυσος). δημιουργία Διο- 
νυσιαχῆ, αἰδί. ὅλη οἱ ᾿Αδωνιαχή 17,158 ἡ 
δεχὰς Διονυσιαχή τίχτει γοῦν αὐτὸν (Β6. 
Διόνυσον) ἐννεάμηνον ὁ πατὴρ πάσης ἀπο- 
χαταστάσεως αἴτιον 2ῦ, 14 

διορᾶν 67, 18 
διορατιχός (τῶν σπορίμων ὡρῶν) 217, 16 

διοργανῴώσεις φυσικαί 98, 8 
διορίζειν ἀπ᾽ ἀλλήλων 111, 16 (τάξις διορί- 

ζουσα τὰς φυχάς) 82, 6 ἀὐδοόγηογο 326, 8 
49,23 96,13 ἀορῖγα ὁ. 800. 6. πῇ. 113,28 
-- ηθα. 116, 28 6. 866. 6. ἰπΐ. ἐν οἷς 

διορίζεται χαὶ προστάττει χρῆναι ἕἔχαστον 
ἕν τι ἐπιτηδεύειν 129, 11 49, 24 

διορισμός 128, 8 
διοριστιχός. τάξις δαιμονία διοριστιχὴ τῶν 

«οὖς περιόδων ὅ0, 28 
δῖος. ἐν χϑονὶ δίῃ ἔν. ΟΥ̓ΡΕ. 110, 34 
διότι φιέα 20,26 58,22 67,14 758,14 ὈΓΆΘΟ06- 

ἀθηΐθ γ οδὶὶ Ῥοηΐ ΓΙ ΞΞ ὅτι 15,16 31,16 
10,6 6 17,3 81,28 132,31 8]. --τ σὼν 11,29 --- 

δῆλον διότι ῃΧῸ δῆλον ὅτι 70,11 προσϑεὶς διότι 
(δὲ ὅτι οοὰ.)... ὑπομείνειε τὴν ἁρπαγήν 31, 3 

διπλώσεις τῶν ἀχτίνων 121, 21 

δόγμα 98, 4 113,10 114,25 130,4 ἡγεμόνα 
δογμάτων 117, 86 

δοχεῖν. ἵνα τὸ δοχοῦν εἴπω σαφῶς 51,21 ἡ 
δοχοῦσα τιμή, δύναμις 92, 34 83ὅ 

δοκιμάζειν 0. 866. 6. ἰηΐ. ἐδοχίμασε σέβειν 
τοὺς ἑαυτοῦ τροφίμους ὁσίας ἐξηλλαγμένας 
112, ὅ 

δόμον εἰς ᾿Αίδαο ἔτ. ΟΥΡΙ. 117,10 
δόξα Σωχράτους, Πλάτωνος 114,9 11 126, 19 

αἰδί, γνῶσις 188, 22 844. ὀρϑαὶ δόξαι 49, δ 
δοξάζειν 138,28 26 --- δοξαστόν, αἰδί, γνωστόν 

138, 21 Β]4α. 
δορυφορεῖν (ἥλιον, ἀθ ρ]δηθίϊδ) 29, 12 
δόσις. (δαίμονες) ἐκφαίνουσιν τὴν ἑαυτῶν δόσιν 

ὅ8, 24 ὑποδέξασϑαι τὴν δόσιν τὴν εἰς ἡμᾶς 
χαϑήχουσαν 118,28 ἀπὸ τῶν ζωδίων ... 

ἔρχεται εἰς ἡμᾶς παμπόλλη τις δόσις 119,14 
τὰς τοῦ χόσμου δόσεις 71, 19 τὰς ἐκ τῆς 
ἀπλανοῦς δόσεις 119, 9 836 ταῖς εἰς ἡμᾶς 

(Μοιρῶν) δραστηρίοις δόσεσιν 120, 8 
δουλεύειν τοῖς ἔϑεσιν 9ὅ,19 δουλεύει ϑυμοῖς, 

ἐπιϑυμίαις ἃ]. 77, δ οἷς ἡ δουλεύουσα τῶν 
ἀγαϑῶν στέρεται πάντων 77, 4 

δουλοπρεπῆς 177,8 δουλοπρεπῇ φρονεῖν 88,31 
δοῦλος. δούλου, καὶ τὸ τοῦδε χεῖρον, ἀπηρυ- 

ϑριαχότος πρὸς τὴν ἄρρενα φύσιν (ἷ. 9. 
εὐνούχου) 103, 80 δούλην ποιοῦσαν τὴν 
ψυχὴν ΤΊ, 8 

Π ἹΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΥΝ δύναμις 

δράματα (Βγη. τραγιχὰ πάϑη 88,35) τὰ τραγικὰ 
περὶ τὸν ᾿Αρδιαῖον δράματα ὅ8, ὃ τὰ ἐν 
Ἅιδου δράματα 109, 8 τὰ ἑπόμενα τῷ βίῳ 
δράματα 71, 1 8θ,4., 

δρᾶν 81,21 ΒΥ. πράττειν 89,1 ΟΡΡ. πάσχειν 
39, 19 δρῶσα χωρὶς λόγων τὸν προσήχοντα 
ϑεοῖς τρόπον 118,26 ὡς χαὶ ὁ Ζεὺς εἰς 
τὸν πατέρα δρᾷ 30, 86 ὅσῳ δὴ πλέον... 
εἰς ἡμᾶς δρᾷ βΒἷπη, 119, 24 38, 86 ὅτι καὶ 
εἰς τοὺς πολλοὺς δρῶσιν οἱ μῦϑοι 59, 16 --- 
τὰ δρώμενα ἐν τοῖς τελεστηρίοις, ἃ καὶ δρᾶν 
ἐν τῷ χρυφίῳ ὅδ, 21 ὅ9, 11 

δραστήριος (ἀριϑμός) 81,86 πᾶσα μεταστροφὴ 
τοῦ χόσμου δραστήριός ἐστιν 87, 5 (μοῖραν) 
δραστήριον περὶ τὰς γενέσεις 119,16 ταῖς εἰς 
ἡμᾶς (Μοιρῶν) δραστηρίοις δόσεσιν 120,7 
τὸ δραστήριον 88, 12 

δραστικχός. τὴν ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων χινήσεων 
ποιῆσιν . .. δραστιχωτέραν ἀποφανοῦσι 8], 33 

δρόμος 138, 4 (ἐνιαύσιος ἡλίου δρόμος) 29,1 
(ἥλιος) τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἐξανύων 9ὅ, 22 

δυάς, ΟΡ. τὸ ἕν 34, 10 
δύναμις ροέθηΐζία, οἱδ 89,28 90,4 92,30 5866. 

δυνάμεις, ΟΌΡ. ἀδυναμίαι 82, 21 883, 4 26 
101, ἃ οοπὶ. ἀρχαί, πλοῦτοι δΒἷπι. 92, 29 
18, 142 106, 32 ἡ φαινομένη δύναμις 86, 3 
οἵ. 85,81 δυνάμεις σωματικαί 88, 28 κρατη- 
τικὴ, ἡ ἐν οὐρανῷ δύναμις 109,2 4 διὰ 
τὴν ἐν τῷ αἰῶνι δύναμιν ἄπειρον 19, 27 
περιχόσμιοι δυνάμεις 38, 20 (Λάχεσιν) με- 
στὴν δυνάμεως ἀύλου χαὶ χαϑαρᾶς 78, 11 
ἀχράντῳ δυνάμει διαλάμπουσαν 73, 20 
ἄχραντοι (τῆς ᾿Αρεΐϊχῆς σειρᾶς) δυνάμεις χαὶ 
διαιρετικαί 89, 1 αἱ ἐχείνων ὁπαδοὶ καὶ 
διαπόρϑμιοι δυνάμεις ὅθ, 2 (νοῦ) δυνάμεις 
γόνιμοι, ἄπειροι 70,2 ὃ δυνάμεις γνωστιχαΐ 
(αἰσϑητικαί οἱ νοητικαί), ἀἶδί. κινήσεας 

αἴτιαι 139,26 γνωστιχὴ δύναμις 8θ, 2 προαι- 
ρετικὴ δύναμις 128, 16 νοεραὶ ἡμῶν δυνάμεις 
94, 16 δυνάμεις λογικαὶ χαὶ ἄλογοι 51, 12 
τὴν τοῦ φωτὸς δύναμιν 28, 290 τὰς ἐναντίας 
δυνάμεις τῷ πυρί 26, 2 ἱερατικὴ δύναμις 
68, 22 ἀριϑμῶν δυνάμεις 32,1 3 ϑείων καὶ 
μυστιχῶν ὀνομάτων δυνάμεις 32, 8 αἱ τῶν 
παρανατελλόντων δυνάμεις παμπόλλην παρ- 
έχονται δύναμιν εἴς τε εὐγονίαν καὶ δυσγονίαν 
28,4 μοῖραι ὡροσχοποῦσαι τὴν ὅλην ἔχουσι 
τῆς γενέσεως δύναμιν 21, 81 Ἥλιος... τὰς 
πάντων ἔχων δυνάμεις 29, 9 τίνα δύναμιν 
ἔχει τὰ ἔϑη παρ ἡμῖν 96,14 82 τὴν με- 
γίστην ἔχει δύναμιν ὁ καιρὸς εἰς τὸ λύεσϑαι 
τὴν ἀρίστην πολιτείαν 40, 88 871 4 εἰς 
ἀναγκαίαν μεταπίπτειν δόναμιν 76, 11 τὸν... 



δυνατοῦν 

λόγον δυνάμει παραδιδούς 49, 28 εἰς δύνα- 
μιν 78, 1 -- Ταουϊέαδ, οοπΐ. αἰτία 96,2 τὴν 
δύναμιν ταύτην (τοῦ ἀχούειν δαιμόνων 
φωνάς) 68, 22 τὸ πρόσφορον ὄργανον τῇ 
ἑαυτοῦ δυνάμει 88,22 110,2 --- δυνάμεις, 
ἀϊρέ. ἐνέργειαι 186, 21 αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ δυ- 
νάμεις ἔχγονοι τῶν οὐσιῶν εἰσιν 85, 29 περὶ 
τοῦ δυνάμει νοῦ 866. Ατβίοί. 116, 24 --- 
δυνάμεις οορίαθ δαιμόνων δυνάμεις γυναι- 
χείων 68, 16 

δυναμοῦν. διὰ ψυχῆς λογικῆς δυναμούσης 
τὴν ἐν ἀλόγοις ψυχὴν ἐνοῦσαν 111, 12 

δύνασϑαι. δυνάμενοι (πλανώμενοι), αἰδέ. δυ-- 

ναστευόμενοι 28, 15 16 
δυναστεύειν 96, 26 δυναστευόμενοι (ΥῸΧ 

88ί10].) 28, 8 ἀἰδβί. δυνάμενοι 28, 16 16 

δυνατός. μείζους χαὶ δυνατωτέρας (ἀρχὰς 
χαὶ δυνάμεις) 92, 80 τὸ δυνατώτερον ... 
τοῖς ἄρρεσιν οἰκεῖον 91, 9 

δύο βθῃ. δυεῖν 19, 16 20,21 98,12 110,20 
δυοῖν ὅδ, 14 

δυοειδής (περίοδος) 24, 86 

- ἀνθρωπείας περιόδου) 2ὅ, 29 
δυσαισϑησίαι, ΟΡΡ. εὐαισϑησίαι 82, 22 
δυσαπάλλαχτος. μουσιχῆς ἔχουσα ὅδυσ- 

απαλλάχτοας 10], 14 

δυσγονία, ΟΡΡ. εὐγονία 28, 86 27, 6 28, ὅ 
91, 10 δυσγονίαι 20, 9 24, 28 

δυσδιάλυτος 62, 12 

δύσις. (ἦλιος) πορευόμενος ἐπὶ δύσιν 28, 29 
δύσχαμπτος λόγῳ 39, 23 
δυσκολώτατα 18,13 
δυσχρασία τῶν ἀέρων 9], 13 
δύσλυτος (πολιτεία), αἰδέ. ἄλυτος 17, 22 29 

δυσμάϑεια 83, 15 
δυσμαϑήῆς, ΟΡΡ. εὐμαϑῆς 83, 16 
δυσμοιρία, ΟΡΡ. εὐμοιρία 88, 8 
δυσνουϑέτητος 39, 22 
δυστόπαστος. τὸ δυστόπαστον 99, 28 

δυσφημία. τῆς εἰς τοὺς ἧρωας δυσφημίας 
100, 19 

δυσχεραίνειν 6. 800. 107, 32 
δυσχερής 117, 36 
δωδεκχάς θὅ, 10 ἡ δωδεχὰς περιόδου ϑείας 

ἐστὶν ἀριϑμός χτέ. 125, 86 
δωδεκαταῖος 128, 22 

δωρεῖσϑαι. τοῖς δώροις οἷς δωροῦνται τὸν 
χόσμον (αἱ Μοῦσαι) 41, 23 

(ἀριϑμὸς τῆς 

ἔαρ 30, 21 
ἐαρινὴ (ὥρα) Δίιος 80, 34 
ἑαυτοῦ. τὰ γεννήματα ἑαυτῆς 89, 20 (Ἰθῷ. 

αὐτῆς} οὗ, 80,90 τὰ ἑαυτοῦ γεννήματα) --- 
ἈΝΕΈΟΡΟΤΑ γ48]1Α. 1]. 
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ἑαυτούς, ἑαυτοῖς ὈΧῸ ὈΥΐτη8 ῬΟΙΒΟΠ8 εὖ γὰρ 
ἢ καχῶς διαϑεῖναι δυνάμεϑα ἑαυτοὺς ... καὶ 
προσχατασχευάζειν ἑαυτοῖς ἀμείνω 71, 25 
121,83 ---- διηγοῦντο τὰ σφῶν αὐτῶν 109, 21 

ἑβδομηχονταπεντάς 88, 19 οὗ, ὁ πέντε 
καὶ ἑβδομήχοντα 8. ν. ἀριθμός 

ἔγγεια, ἀἶδὲ. ἐπίγεια (οχ ῬΙ]α(.)) 20, 6 1 
ἐγγίγνεσθαι. τὸ τυραννίσιν ἐπιτρέχειν... 

ἐγγέγονεν ταῖς ἐξ οὐρανοῦ κατιούσαις 108, 88 
τὴν ἐκ μόνων τῶν ἐϑῶν ἐγγεγονυῖαν τάξιν 
τοῖς ἤϑεσιν 92, 160 

ἐγγράφειν ταῖς ψυχαῖς (τοὺς εἱμαρμένους 
νόμους) 96, 28 

ἐγγὺς ϑεῶν ὄντα (γένη μαχραίωνα) 22, ὅ 
ἐγείρειν στάσεις 40, 22 
ἐγκαταδεῖσϑαι ζῴοις 113,1 

ἐγκχαταμένειν τῇ φύσει 84, 20 
Ἐῤξγχατατάττειν τοῖς ἔργοις μεταξὺ τοὺς 

λόγους 84, 14 
ἐγκείμενος τῷ οὐσίᾳ (λόγος) 85, 28 ἡ 
. χαρδία τὸ ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς εἶχεν ἐγκεί- 

μενον τῷ βάϑει 62, 1 ἀναπνοῆς αὐτῷ τινος 
ἐγχειμένης θ8, 9 τοῦ ὀνόματος ἐγκχειμένου 

(τῇ γραφῇ) 59, 82 
ἐγχεντρίζειν. τῆς ὀρθῆς γωνίας κατὰ τῆς 

ὡροσχοπούσης μοίρας ἐγκεντρισϑείσης 52,13 
[πΘ΄ῳΥᾶ Βθρ. Ρ. 3ὅ9, 25 Β48. ἰϑῷ. εἰς ἣν 
ἐνεχεντρίσϑη φύσιν) 

ἐγκόσμιος. ἐγκχκόσμιοι ϑεοί 70,19 (φύλαχες 
ἐγχκόσμιοι τῶν ἐν τῷ κόσμῳ νόμων) δέ, 29 
τὰ ἐγκόσμια 24, 31 

ἐγχειρίζειν. τῶν τὰ πράγματα τῆς ᾿Αμφι- 
πόλεως ἐγκχεχειρισμένων 64, 20 

ἐγχωρεῖν. ὡς ἐγχωρεῖ (οἵ. δά.) 18, 80 
ξδρα τῆς ᾿Ανάγχης 121,11 
ἑδραῖος. τὸ ἑδραῖον καὶ συνα[γωρὸν] εἰς ἕν 

τῶν πολλῶν 72, 80 

ἐϑάς ΟΧ ΟΥΔΟΌΪΟ 9ὅ, 22 

ἐδέλειν. οὐ γὰρ ἐθέλει τὸ σεμνὸν πρόχειρον 
εἶναι τοῖς πολλοῖς 17, 1 

ἐθίζειν. ἐθίσαντα τὰ στοιχεῖα τοιῶσδε ζῆν 
(ΟΧ ΟΥΒΟῸΪΟ) 9ὅ, 20 

ἐθϑισμός 47, 33 
ἔϑνος. παρά τισιν ἔϑνεσιν γάλα σπένδεσθαι 

᾿ τοῖς ϑεοῖς 68, 34 

ἔϑος ἀοῖ. τὸ ποτὲ οὐκ ἄλλως ἀλλ᾽ ὠσαύτως 
ἐπιτηδευϑέν 9ὅ, 21] τὰ ἔϑη νόμιμα ἄττα 
βούλεται εἶναι, νόμοι δή τινές εἰσιν ἔμψυχοι 
96, 165 18 πάμμεγα δύναται τὰ ἔϑη παρὰ 
πᾶσιν 9ὅ, 16 Β64ᾳ. πόϑεν ὅλως τοῖς ἔϑεσιν 
ἡ ἰσχύς 96, 12 Β44ᾳ. εἶναί τινὰ καὶ τῶν 
ἐθῶν μετρητιχὴν αἰτίαν 96, 8 10 τὴν ἐκ 
μόνων τῶν ἐθῶν ἐγγεγονυῖαν τάξιν τοῖς 

12 
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ἤϑεσιν 92,16 (ψυχαὶ) ἐν ἔϑεσι μόνον χρηστοῖς 
βεβιωκυῖαι (806. Ῥ]αί.) 92,17 10 τούτων 
ἐν ἔϑεσιν ἐγεγόνει πρότερον 70, 8 τὰ ἀπὸ 
τῆς ἱστορίας ἔϑη 104, 14 ἔϑος ἣν 0. 860. 
6. ἱπῆ, 120,10 

εἰδέναι. οἷδεν γὰρ καὶ φυτῶν αἴσϑησιν (Ρ] ἴο0) 
20, 6 ταύτην χαὶ ἐν Τιμαίῳ ϑεὸν οἶδεν 
121. 20 τὸν ἥλιον μέσον οἷδε τῶν πλανη- 
τῶν θ0, 8 --- 6, ἰπΐ. οὐδὲν οὕτως οἶδεν 
συνδεῖν τὰ ὄντα 181, 18 πολλοῖς ἡ ἱστορία 
τῶν χκαχῶν εἰς ἀγαϑὸν τελευτᾶν οἶδεν 93, 4 

εἰδητιχός. τὸ εἰδιητικὸν ἀγαθόν, ΟΡΡ. αὐτὸ 
τὸ πρῶτον 139, 36 

εἴδος δροοΐοα ἥσωγα ἐν ἀνδρώπου εἴδει 
109, 26 τὸ εἶδος τῶν ἐν γενέσει φερομένων 
122,20 11 ἐπὶ τῆς ἑχατοντάδος ἦν τὸ εἶδος 
κυβιχόν 26, 24 --- σόπωδ ὁποῖόν ἐστι τὸ εἶδος 
τῶν Πλατωνιχῶν μύϑων 82,32 τρία διά- 
φορα εἴδη (τὸ ἐλεεινόν, τὸ γελοῖον, τὸ 
ϑαυμάσιον) 91,4 ἑκάστην τῶν ἰδεῶν .. . τῶν 
ζῴων εἴδη γεννᾶν 118, 36 110, 8 εἴδη τῶν 
βίων 14, 1 εἶδος ν0] εἴδη τῆς ζωῆς 886- 
Ρἰβϑίτηθ ᾿ορί αν (αἶδὲ. γένος ψυχῶν 111,24) 
156,23 20,22 380 2δ, 8 86, 38 38,9 ὅδ, 11 

ΘΊ, 15 71, 4 11 8η4ᾳ. 72,10 7610 80, 81 
82, 9 88, 20 80,20 91, 28 100---110 Ρδ885- 

Βῖπ) εἴδη τῶν ζωῶν δῖ, 8 81,1 100, 22 
εἴδη ζωῆς κρείττονα καὶ χείρονα 40,3 91,18 
82, 11 εἶδος ζωῆς ἄλογον, λογιχόν 84, δ 
8ὅ, 14 ὅδ, 20 186, 26 οἵ. 89, 11 (νοερόν) 

38, 29 (ἄδιχα) 106, 1 (διχαστιχά) 100, 532 

εἴδη τῶν ἁρμονιῶν 84, 21 εἴδη τῶν μετα- 
βολῶν 106, 8 κατ᾽ εἶδος 81, 4 20, ἀἰδί, χατ᾽ 
ἀριϑμόν 112, 34 

μιᾶς ζωῆς πάντα (τὰ ἐν τῷ κόσμῳ) 
συνεχούσης καὶ εἴδους ἑνός 131, 21 εἶδος, 
αἰδί. ὅλη 110, 8 8 131,30 138, 13 τὸ 

εἶδος ἐξ ἄλλης παγατγίνεται τοῖς ζῴοις ἰδέας 

11θ, ὁ τῆς πολιτείας ὅλης τὸ εἶδος ἐν τῷ 
παντὶ προὐπάρχον ὅ4, 8 21] ὃ ἐπανορϑῶν 
τὸ διάστροφον εἶδος 17,18 τὸ τῆς ἀρετῆς 
εἶδος ἐν μεσότητι ϑεωρούμενον 82, 21 εἶδος 
(ἀνομοιότητος), αἰβέ. αἰτία 41, 10 εἶδος τῆς 
αὐτοπραγίας 25, 206 οὐδὲν τῶν εἰδῶν εἷλι- 
χρινές ἐστιν 138, 13. ἡ ὁποιαοῦν τοῦ εἴδους 
μέϑεξις 138, 16 τὰ εἴδη μόνως γνωστὰ καὶ 
ὄντως γνωστά 138, 20 139, 3 Βα]6. 

εἰδωλικὰ χαὶ ψευδῆ καὶ φαινόμενα 186, 6 
εἴδωλον τῆς συμφωνίας 188, 28 εἴδωλα τῶν 

ἀγαϑῶν, ΟΡΡ. ἀληϑινά 78, 21] (ἔϑη τῶν 
ὅλων εἴδωλα) 97, 1 ὑλικὰ εἴδωλα 4, 9 

εἰδωλοποιός 46, 22 

εἰχάζειν 39,25 θ1, 11 111,31 112,9 

Π ΙΥΡΕΣΧ ΡΕΒΒΟΒΥ͂Ν εἷς 

εἰκονικχὸς (λόγος) 17,11 

εἰκός. ἄνευ εἰχότων χαὶ ἀποδείξεων (οχ Ῥ]Δ .) 
126, 16 οὗ, 118,2 

εἰχοσάς 103, 11 20 

εἰχών 72,80 εἰχόνες οἰχεῖοι ταῖς ψυχαῖς καὶ 
τοῖς χοσμιχοῖς παραδείγμασιν 17, 12 τούτων 
..«.ὁ σίδηρος εἰχών 39, 24 κύχλος εἰχὼν 
νοῦ Βἷιη. 70,1 4 690, 21] ὁ ἐἑχατὸν εἰχὼν 

τῆς λογιχῆς ψυχῆς Βῖἴῃ. 34, 8 8 8ὅ, 15 1 
26,26 ὁ πᾶς χρόνος αἰῶνός ἐστι τοῦ παντὸς 

εἰκών 19,21 οἱ ἀληϑεῖς νόμοι τῶν κοσμικῶν 
εἰσι νόμων εἰχόνες 96, 384 (λογικῆς ζωῆς) 

εἰχὼν ἡ αἴσϑησις Βἷπι. 113, 8 9 18ὃ, 8ὅ 
19, 20 

εἷἱλεῖν. ἐν πάϑεσιν εἱλούμενον 39, 26 
εἰλιχρινές, ΟΡΡ. συμμιγές 138, 13 
εἱμαρμένος χρόνος 108, 2 εἱμαρμένοι νόμοι 

(οχ ΡῬΙαἱ.) 90,28 111, 19 127, 81 εἷμαρ- 
μέναι περίοδοι 20, 10 24, 26 εἱμαρμέναι 
κινήσεις 81, 82 εἱμαρμένη ποίησις 2ὅ, 29 
ἡ εἱμαρμένη 24,24 Βηᾳ. ὅ0, 31 ἀθ, 566. 

ΡΙδὶ. φύσις τοῦ παντός 127,26 38 οἵ, 20,14, 
αἰτία τῶν τοῦ χόσμου περιόδων 126, 86 Βη4. 
21, κι 81, 86 αἰδέ, πρόνοια οὲ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 
1206, 19 128,1 4 11 28 --- (μοιρῶν) ὡς τὴν 
εἱμαρμένην εἰληχυιῶν, ΟΡ». ὡς ϑεῶν 
ὅ7, 22 ζωὴν ἀξίαν τῆς εἱμαρμένης ταύτης 
8θ, 80 χαϑ᾽ εἱμαρμένην 90, 8 

εἶναι. ὃ γὰρ ἂν ζῶμεν τοῦτο ἐσμέν 97, 80 τὸν 
μὲν ὃν ἐσμὲν (νοῦν) ὅ8,6 τοῖς τὸ συναμφότερον 
οὖσιν ὅθ, ὅ ---- τὸ εἶναι 15,22 78, 11 131,81 

(151, 8 1068. πρὸς τὸ εἶναι καὶ σώζεσθϑαι δ) 

αὐτῷ τῷ εἶναι 22,1 αὐτῷ τῷ εἶναι χαϑάπερ 
ἐχείνη 12,21 ἅμα τῷ εἶναι ἐκείνου συνυπο-- 
στάν 18, 22 τὸ εἶναι, ΟΡΡ. τὸ μὴ εἶναι 
48, 2686αα. τὸ μὴ εἶναι ἔλασσον εἶναι χαχὸν 
τοῦ εἶναι χαχῶς 48, 12 --- τὸ ὄν, ΟΡΡ. τὸ μὴ 
ὅν 11, 38 138, 26 Βα. τετραχῶς τὸ μὴ ὄν 
188,32 Βαα. τὸ μηδαμῶς ὃν ἄγνωστον 139,1 
138, 21 86 τὸ ὃν μόνον γνωστόν 139, 8 τὸ 
ὄντως ὄν 128, 86, οοπὶ. ἀληϑές, ΟΡ. ἐν 
ὕλῃ ὄντα οὐκ ἀληϑῶς ὄντα 44, 2 τὰ ὄντα 
129, 4 11 84., ΟΡΡ. τὰ μὴ ὄντα 77, 38 

δεἴρειν τὴν ἀπὸ πάντων τούτων εἰρομένην 
ποίησιν 119, 11 

εἱρμός, σοῃΐ. τάξις 119, 30 127,1 
εἰς ὅ χεν ἔτ. ΟΥΡΗ. 117,11 
εἷς καὶ ὁ αὐτός 21,28 24,20 ἀριϑμὸς εἷς καὶ 

πολὺς ὧν 28, 21 μίαν καὶ χοινὴν .. . ἐνέρ- 
γεῖαν 39,1 ὁ εἷς... ϑεός 24, 18 19 τὴν 
μίαν... τὴν δὲ μίαν 80,13 Ἐδν ἑνὶ... 
ὅμοιοι, ΟΡ᾽. πάμπαν ἀνόμοιοι 21, 22 --- τὸ 
ἕν (οἷ. ἕνωσις, μονάς), ΟΡΡ. δυάς 84, 10. 



εἰσάγειν 

ἂν νέον (ὁ τῶν Μουσῶν ἱερὸς ἀριϑμός οἴ. ἐννέα) 
Α1,28 τὸ ἕν ἱ. θΘ. τὸ χρεῖττον τῶν μερῶν οἱ 
τελιχὸν αἴτιον 866. Ρ]Δί., τὸ ἄτομον καὶ τὸ 
τῷ ἀριϑμῷ8θο6. Ατίδιοῦ, 130,18 5844. 24 Βη6. 
ἕν τελιχὸν χαὶ ὑλικόν 180,21 836 τὸ μάλιστα 
ἕν, ΟΡΡ. ἕν τι 180,19 τὸ ὡς ἀληϑῶς ἂν 
τῷ τελείῳ ταὐτόν 181, ὃ 1. 20 ἰῃ6Γ τὸ ἕν 
οἱ τὸ αὔταρκες 4830 τοῖο ἱπιθσζοθάδί 
181, 10 5Βᾳ. οἷ. 180, 38 Β44. τὸ ὅμοιον ... 
συγγενὲς πρὸς τὸ ἕν 41,18 16 τὸ τοῦ παντὸς 
ἕν 131, 30 Β6ᾳ4ᾳ. μόνως ὃν κυρίως τὸ πᾶν 
181, 84 πρὸ τοῦδε τοῦ χόσμου τὸ ἕν 41, 14 
τἀγαϑὸν ὃν καὶ τὸ ὃν τἀγαϑόν 181, 86 τὸ 
ἕν χαὶ τὸ νοητόν 10, 1 τὸ τὶ ταὐτὸν δὲ 

εἰπεῖν τὸ ὃν ὃν ἢ μετέχον τοῦ ἑνός 139, 16 
τὸ ἐν τοῖς οὖσιν ἕν, ΟΡΡ. τὸ ὑπὲρ τὰ ὄντα 
189, 11 

εἰσάγειν. εἰσάγονται δεῖν ἐπιμελεῖσϑαι 1,12 
εἰσηγμένον (εἰς τὸν μῦϑον) 124, 18 

εἰσαῦϑις 120, 2 

εἰσβολὴ τοῦ διηγήματος 00, 88 61, 16 
εἰσδέχεσϑαι (λόγους) 79, 18 

εἰσδύεσϑαι (εἰς σώματα) 81, 11 ὅ0, 9 
118,28 116, 168 (εἰς ἄλογα ζῷα) 97, 4 (εἰς 
ἄλλην γένεσιν) 79, 26 

εἰσιέναι. ὅτι ἐξιέναι τὴν ψυχὴν χαὶ εἰσιέναι 
δυνατὸν εἰς τὸ σῶμα θ4, 26 8Β44ᾳ. δεχὰς εἰς 
ἑαυτὴν εἰσιοῦσα 2ὅ, 16 

εἰσκρίνειν. ἀϑρόως εἰσχρίνονται (ψυχαί) 
125, ὃ 

εἰσχρίσεις εἰς τὰ σώματα τῶν ψυχῶν 
125, 11 

εἴσοδος θὅ, ὁ οἱ πνιγόμενοι τὰς εἰσόδους 
ἀποστενοῦσιν (860. τοῦ πνεύματος) 121, 86 

εἰσοιχίζειν ψυχὰς εἰς ἄλογα ζῷα 100, 1 
εἰσπηδᾶν. ψυχὴν εἰς χύχνους καὶ ἀηδόνας 

εἰσπηδῶσαν 10], 11 

εἶτα μοδὺ Ῥαγί. Ρ᾿Γϑθθ. ἐφιστάντας τοῖς 
ἀμείνοσιν εἶτα ἐπιπηδᾶν τοῖς χείροσιν 94, 18 

ἕχαστον σῶμα, αἶδί. τὸ πᾶν σῶμα 2], 33 
. τὰ χαϑ᾽ ἔχαστα, ΟΡΡ. τὰ ὅλα ὅθ,6 12 21 26 
12, 2 οἱ χαϑ᾽ ἕχαστα, Βγτι. ἄτομοι (ἐπάέ- 
οἱάμα) ὅθ, 18 

ἑκάτερος. ἐφ᾽ ἑκάτερα 80, 6 ὅ7, 13 98, 21 
ἑκατόν οὗ. ἀριϑμός 
ἑκατοντὰς 26,24 84,2 8ὕ, 16 8Βαᾳ. ἡ ἔχα- 

τοντὰς ψυχιχὴ ὡς τριωδουμένη μονάς 298,1 
1821 88, 36 81 αὐπἰὰ βἰχηϊβοθί Βθς6. Η6- 
Βἰοάτππλ οἱ Ρ]αἰοποιι 38, 21 

ἐχβαίνειν. οὐχ ἐχβαίνομεν τῆς εἱμαρμένης 
128, 28 ἐχβᾶσαν ἀπὸ τῆς κατὰ λόγον (ζωῆς) 
108,18 μὴ ἐχβαίνουσαν τὴν... φύσιν 20, 28 
ἐχβέβηκε τὰ ὄντα 138, 31 
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ἐκβάλλειν μοίρας ἀπὸ τῆς προγενομένης 
συνόδου 29, 80 86 88 

ἐχβάσεις 8ὅ, 31 
ἔχγονος (ἐπιϑυμίας) 48, 19 (ἀϑέσμου ζωῆς) 

115,20 αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ δυνάμεις ἔχγονοι 
τῶν οὐσιῶν εἶσιν 8ὅ, 29 

ἐχδιδάσχειν 110,12 

ἐκδιδόναι (γραφήν) ὅ9, 38 ἐν τοῖς εἰς τὸν 
Τίμαιον ἐχδεδομένοις 114, 22 

ἐκεῖ, ἐκεῖϑεν ἀθ0 686]0, ΟΡΡ. ἐνταῦϑα, ἐν-- 
τεῦϑεν 128, 6 Β4ᾳ4. 18 26 4]. 

ἐκεῖνος. ἐχείνου Ζωροάστρου θ0, 29 
ἐχϑηλύνειν. τῶν ἐχτεϑηλυσμένων μελῶν 

101, 265 

ἐκκεῖσϑαι. ψυχὴ... . ἔκκειται δαίμοσιν ὑλικοῖς 
121,2 

ἐχκλησία χοινὴ τῶν Αἰτωλῶν 63, 10 
ἐκχλίνειν τὸ ἀνθρώπειον γένος 101, 14 28 
ἐκλέγειν. τοῦ ἐχλεγέντος (βίου) 84, 39 ἐχλέ- 

1εσϑαι δοί. (χαιρούς, βίους δἰπι.) 28, 21 

833, 12 18, 80 83, 22 114, 21 

ἐκλογῆ (καιροῦ) 16,20 28 (βίων) 79,13 88,21 

84, 81 80, 1 81, 29 88,24 98, 171 ΟΡΡ. 
ἀπεχλογῆ 87, 18 

ἐκλύειν (τὸν τόνον τῆς μετεωροπορίας) 54, 8 

ὅπνος ἐχλύει τὰς αἰσθήσεις 124, 2 
ἐκμελήῆς, ΟΡΡ. ἐμμελής (σύνοδος) 26, 12 
ἐκνιχᾶν εἰς παροιμίαν 101, 24 ἐξενίκησεν 

ὡς ἐπὶ παροιμίας ... λέγειν 61, 9 
ἑχούσιος. τὸ ἑχούσιον, αἰἷδί. τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 

126, 28 Βα. 

ἐκπέμπειν φωνάς 109, 33 
ἐκπιμπλάναι. ἐκπλήσων τὴν ὄρεξιν 88, 26 
ἐχπίπτειν ἐκ τῶν ὁμοίων ἀριϑμῶν 83ὅ, 10 

τοῦ οἰχείου τέλους ἐκπεσεῖν 1,16 (τῆς οὐσίας) 
25, 2 (ἐξ ἀνϑρώπων εἰς ἀλογίαν βἰτι.) 102, Ἰ 

81,838 39,26 (εἰς τὸ χεῖρον) 25,28 (εἰς τὸν 

ἀνομοιότητος πόντον) 8ὅ, 1 (εἰς παντοίας 

συμφοράς) 88, 86 (εἰς λήϑην) 122, 34 
ἔχπληξις 107, 2 
ἐκπληροῦν τὸ ἐλλεῖπον 37, 18 (ὁρμὰς καὶ 

ὀρέξεις) 40, 22 (μίαν ἁρμονίαν) ὅ8, 9 

ἐκρο ἡ (γενέσεως) 122, 18 

ἔχτασις. τῆς ὀρέξεως ἀπέραντος ἔχτασις 8θ, ὃ 
ἐκτείνειν (ὄφιν) ἔμπροσθεν τῆς ἁμάξης 

101, 82 (πρόοδον) ἐκτείνουσαν ἑαυτὴν 8ὅ, 14 

τὴν ἐνέργειαν ... εἰς τὸ τέλος τοῦ παντὸς 
ἐχτείνων 121, 9 ἐχτείνας τὸ λαίμαργον . .. 
εἰς τυραννίδος αἵρεσιν 88, 24 

ἐχτέμνειν. τῶν ἐχτεμνόντων τὴν ὕλην ἀπὸ 
τῶν ψυχῶν ἀγγέλων 39, 11 

ἔκτεξις 29, 16 

ἐχτινάσσειν τὴν νέχρωσιν (χελιδόνας) 62,21 

12» 
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ἐχτός. τὰ ἐχτός, αἷδί. τὰ φυχιχά οὲ τὰ σα»- 
ματιχά 82, 14 19 84. 88, 11 25 ὅσα ἐχτὸς 
ἀγαθά τε καὶ χαχά 82, 84 ἡ τύχη τῶν 
ἐχτὸς προέστηχεν 91, 4 

ἐχτρέπεσϑαι τὰς ὑπερβολάς 88, 29 (τοὺς 
τυραννιχοὺς βίους) 109, 9 

ἐκτρέφειν. ἐχϑρέψαι τοὺς παῖδας 16, 12 
ἐκτροπή ραγίμδ τὰς ἐν ταῖς ἐχτροπαῖς 

διασχηματίσεις 27, 11 
ἐκφαίνειν ἀρογῖγα ρφγοάογε (οοοἤα) τὰς 

αἰτίας 10, 26 (πρόνοιαν) ὁ μῦϑος ἡμῖν ἐχ- 
φαίνων Βἷτη. ὅδ, Ὁ ὅ3, 22 ὅθ, 20 32 73,22 

2ὅ 8ὅ, 5 122, 9 τὸν τὰς ἁγιωτάτας ἐχφῆ- 
νᾶντα τελετάς (ὶ. 6. ΟΥΡΙΘπ) 100, 8 οἱ 
δαίμονες ... ἡμῖν ἐχφαίνουσιν τὴν ἑαυτῶν 
δόσιν ὅ8,24 τῆς πάσης ἡμῖν ἐχπεφασμένης 
τοῦδε τοῦ μύϑου προθέσεως 51, 26 ἐχφαί- 
νεσθϑαι σομδρίοὶ ἀρραγόγα 89, 82 τοῖς 
πνευματιχοῖς (ψυχῶν) περιβλήμασιν ἐκφαί- 
νεσϑαι τοὺς τύπους ... ἔτι τῶν προτέρων 
βίων 109, 26 οἷ, ἐμφαίνειν, ἐμφανίζειν 

ἐκφαντιχὸς τῶν χεχρυμμένων λόγων 80, 84 
(τῆς Λαχέσεως) 78, 12 

ἐκφαντοριχὸς βίων 78, 26 
ἐκφέρειν τὴν φῆφον 88, 2 
ἐκφωνεῖν (σύμφωνα, φωνήεντα) 832, 338 88, ὁ 
ἔλαττον. (τὸ μὴ ὃν Πλάτων καλεῖ) οὐ παρ᾽ 

ἔλαττον τοῦ ὄντος 138, 34 

ἑλαττοῦν 28, 28 ἐλασσοῦται (τὸ φῶς, ΟΡΡ. 
ἐπιδίδωσι) 28, 84 

ἐλαττώματα, ΟΡΡ. πλεονεχτήματα 88, 11 
ἐλαττώσεις, ΟΡ. πλεονεξίαι 88,1 

ἐλαύνειν ἱπίγδη8. οἱ δὲ εἰς πτωχείαν ἤλασαν 
83, 34 

ἔλεγχος. τὸν ἔλεγχον ποιῶν (λόγος) 180, 36 
ἐλεεινός, τὸ ἐλεεινόν 94, 29 97, 4 Βηᾳ. 1ὅ 

{πάϑος, βίος) 97, 6. 20 

ἐλευϑεροῦν. (παϑῶν) ἀρετὴ πέφυχεν ἐλευ- 
ϑεροῦν 17,1 

ἐλευϑερωτέρα (ζωή) 20, 19 
Ἐλευσίς. τὰ ἐν ᾿Ελευσῖνι μυστήρια 100, 1 
ἑλχύειν τῶν παϑῶν .... ἐπ᾽ ἄλλα ἄλλους 

ἑλχυσάντων 40, 29 

ἐλλάμπειν 92,7 - 
ἐλλείπειν 94,20 τὸ ἐλλεῖπον ἐχπληροῦν 37,11 

(ἀριϑμὸς) ἐλλείπων τῷ τῆς αὐτοπραγίας 
εἴδει 2ὅ, 2ὃ τὸ μηδενὶ ἐλλεῖπον εἰς τὴν 
ὀρθότητα 94, 19 

Ἕλληνες 118,4 
Ἑλληνιχαὶ ϑεογονίαι 120, 22 
ἐλπίς. περὶ τοῦ μέλλοντος ἔχειν ἀμείνους 

ἐλπίδας 108, δ 

ἐμβάλλειν (ὁρμὰς ψυχαῖς) 89, 4 
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ἔμβρυον 29,1 
ἐμμελήῆς, ΟΡΡ. ἐχμελής (σύνοδος) 26,11 12 
ἐμός. τὸ ἐμὸν καὶ οὐχ ἐμόν (οχ Ρ]αΐ.) 40, 24 

182,12 844. εἴ με δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν δὅ, 13 
Ἴ2, 4 

ἐμπάϑεια ἣ ϑυμιχὴ ἢ ἐπθυμητιχή 90, 13 
ἡ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος ἐμπάϑεια 104,13 

ἐμπαϑήῆς 39,21 ΟΡΡ. ἀπαϑής 101, 9 (ζωή) 
104, 28, σοηΐ. ἔνυλος 126, 1 τὰς ἐμπαϑεῖς 
ζωὰς καὶ φιλογενέσεις 122, 28 ἐμπαϑῆ 
ποιήσας μουσιχὴν ψυχὴν πρὸς ἀνθρωπίνην 
φύσιν 101, 26 --- ἐμπαθῶς, οοπὶ. φυσιχῶς 
104, 20 

ἔμπαλιν 29,18 δ4, 1 
ἐμπειρία 91, 11 αἰπί. φρόνησις Θὲ λόγος 

48, 2δ 864. τεχνῶν ἢ ἐμπειριῶν 87, 29 
ἐμπειρικός, οοῃὶ. τεχνιχός (γνώσεις) 31, 20 
ἐμπιμπλάναι. τῶν τέκνων ἐμπιπλάμενον 

88, 28 

ἐμπίπτειν. εἰς ποίαν ἐμπίπτει... τριγώνου 
πλευράν 80, 9 

ἐμπνεῖν, τὴν προσεχῶς ἐμπνέουσαν (τὸ ζῷον) 
ζωὴν 114, 29 

ἐμποδίζειν εἰς ἀρετῆς χτῆσιν 31,18. ἐμ- 
ποδισθεῖεν ἄν πρὸς τὴν εἰς εὐδαιμονίαν 
ὁδόν 93, 83 

ἐμπόδια τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελείας 88, 38 πρὸς 
τὴν χτῆσιν τῆς ἀρετῆς ἐμπόδια 84, 6 

ἐμποιεῖν (ταῖς ψυχαῖς λήϑην) 128, 24 
(πάρεσιν ἡμῖν) 124, 12 

ἐμποριχός 108, 29 
ἔμπορος ἰχϑύς ὁχ Ἐπιρθοάοοϊο 113, 6 
ἔμπροσϑεν. οἱ ἔμπροσθεν υδίδγδε 62, 831 

ὁ ἔμπροσθεν βίος οἷ. βίος 
ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς 62, 1 
ἐμφαίνειν ἐπάΐοαγο 32,1, 8ὅ, 11 521 (ἐκ- 

φαίνει ο0ἀ.) ὅϊ, 2 
ἐμφανὴς 92, 16 Ορρ. ἀφανής 23, 24 80, 21 

84. 91, 8 (χόσμος) 130, 86 (χρόνος) 29, 8 

(περίοδος, ΟΡ». ἀφανής) 20, 21 μέτρα οὐρά- 
νια χρονιχά 28, 12 (μέτρα τῶν ὡρῶν) 22, 13 
(κινῆσεις) 27, 11 (ζωαί) 91, 8 

ἐμφανίζειν τὴν ἔνδον ἐνέργειαν τῆς φρονῆ- 
σεως 48, 30 (βίων ἐξαλλαγὰς) ὁ μῦϑος ἐμ- 
φανίζων 80, 37 

ἐμφάσεις τὰς ἀπὸ τῶν ψυχῶν 67, 8 τύπους 
καὶ ἐμφάσεις τοῦ τῆς ζωῆς εἴδους 61, 15 

ἐμφορεῖσθαι πλέονος 122, 26 
ἔμφρων 48, 26 (ζωή) 48, 12 93, 28 τὸ 

ἔμφρον ἐν ταῖς αἱρέσεσιν 104, 86 
ἐμφύεται στάσις 40, 28 
πἐμφωλεύειν τῶν παϑῶν τῶν ἰδίων ἑκάστοις 

ἐμφωλευσάντων 40, 28 
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ἐμψυχία 17, 21 πῶς ἡἧ ἐμψυχία φϑείρεται [ ἐνεδράζειν. τὸν τόπον εἰς ὃν ἐνήδρασται 
διὰ τὴν τοῦ σώματος. .. διάλυσιν 48, 23 
864. 39 

ἔμφυχος. τὰ ἔϑη .... 
ἔμψυχοι 96, 10 

ἐμφυχοῦν τὰ σώματα 125,1 
ἐναβρύνεσϑαι ταῖς ᾧδαῖς 102, 22 
ἔναγχος 90, 15 

ἐναντίος. τῆς ἐναντίας πρὸς ταύτην (ζωῆς) 
97, 16 φϑορὰ τοὐναντίου τὸ ἐναντίον 
19, 11 6---ὸ 

ἐναντιότης 187,1 
ἐναργὴς δήλωσις 78, 38 (λόγους) ἐναργε- 

στάτους ὄντας 8ὅ, 80 ἐναργὲς εἶναι 10], 1 

- ἐναργῶς 36, 26 127, 10 ἐναργέστερον 
Θ7, 2 ἐναργέστατα 78, 23 

ἐναρμόζειν (τρίγωνον) 30, 6 λόγων ἐναρμο- 
ζομένων τῇ τάξει τοῦ παντός ὅ], 10 

ἐναρμόνιοι φωναί 101, 18 --- ἐναρμονίως 
81, 24 28 82, 18 

ἔνδειαι, ΟΡΡ. ὑπερβολαί 82, 11 88, 80 84, 8 
ἐνδεικνύναι. ἀχίνητον ἐνέδειξε τὸ σῶμα... 

ἀναισϑητεῖν θὅ, 8 ἐνδείκνυσθαι οδέοπαδγα 
τἰδἰ δ ϊϑϑιπασα: 17,2 12 34,9 38,2 26 
41, 10 ὅθ, 22 2δ δ1, 22 5δὅ, 1 61, 11 73, 9 

14,238 79, 23 82, 1 8ῦὅ, 7 100, 26 101, 12 

108, 22 104, 80 111, 11 124, 4 

ἐνδεῖν φυτοῖς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχήν 118,13 
τὰς ψυχὰς εἰς ποταμὸν ἐνδεῖσϑει πολύν (ὁΧ 
Ρ]δι.) 122, 22 μέχρις ἂν εἰς ἄλλα σώματα 
πάλιν ἐνδεϑῶσιν 117, 19 

ἔνδειξις 61, 16 (τῶν εἰδῶν τῆς ζωῆς) 101,2 

ταῖς τοῦ Σωχράτους περὶ ἀμφοτέρων ἐν- 
δείξεσιν 114, 24 

ἐνδέχεσϑαι. πάντων εἶναι χοινωνίαν οὐχ ἐν-- 
δέχεται 129, 168 ἐνεδέχετο χαὶ ἄλλον βίον 
ζῆν 10,26 πᾶν τὸ ἐνδεχόμενον (7ασωϊέαέοηι 
λαδοη8) 16,26 τῶν ἐνδεχομένων ἀναγκαίως 

ἐνδεχομένοις ἄλλοις ἑπομένων 76, 21 ἐν- 
δεχομένην τὴν πρότασιν ποιῶν 9ὅ, 1 

ἐνδιδόναι ψῦξιν τοῖς γιγνομένοις 380, 31 τὸ 
χράτος αὐτὴν ἐνδιδοῦσαν 96, ὃ οἱ κλῆροι 
παρὰ τῆς Λαχέσεως ἐνδίδονται 75, 14 

ἔνδοθεν ἔξω πρόοδος 48, 81 ἔνδοθεν ἐνερ-- 

τοῦσιν εἰς ἡμᾶς οἱ κρείττους ἡμῶν 79, 16 
ἐνδύειν. ἐνέδυσαν τὸ τῆς γενέσεως σκότος 

128, 24 τηθὰᾶ. ἐνδύεσθαι 6. 860. (πίϑηχον, 

ΟΣ Ῥ]δί.) 99, 1 ὁ 104, 6 21 (τὰ σώματα) 
109, 21 (ζωήν) 11δ, 11 (ψυχαῖς) ἐνδυσα- 

μέναις τὸν φανταστιχὸν νοῦν 58, 80 ὅθ, 6 --- 

(ψυχὴν) ἐνδυομένην εἰς ἀνδρικὸν ζῷον 
182, 38 οἵ, μετενδύεσϑαι 

ἔνδυσις σωμάτων 97, 25 

νόμοι δή τινές εἶσιν 

οὐρανός ὅθ, 80 
ἐνειχονίζεσϑαι 28,35 30,33 3ὅ,12 [8ο[ἷ- 

ΨΌΠ ἐνειχονίζει τϑοοΐθ σοιῃονὶ ΠΠΒ6πογ 100, 
11, ἰάθιῃ Ποχορτ. Ρ. 808ν 21 Ὠΐ918 ὁχ Ρ]ι:- 
ἴδγοῖο οἱ ΕἸ ΒΘΌΐο εἰκονίζουσα ΤῸ ἐνειχο- 
νίζουσα δρυὰ ϑίοθαΑθυμ ἀποαᾳὰθ ΤΘροἑ] 

ἐνέργεια 84,18 59,8 172, 28 121,8. 139,22 

(πολιτικῇ) 31, 86 (φρονήσεως) 48, 80 (δια- 

νοίας) 106, ὁ (ψυχῆς) 2ὅ, 22 122, 80 (ἢ 

χατὰ νοῦν, λόγον ἐνέργεια) 88,80 39, 38 οἵ, 

38,20 (ἡ μετὰ τῆς ὕλης ἐνέργεια) 390, 830 
ἡ γνῶσις ἐνέργεια 6θ, 24 μίαν χαὶ κοινὴν 
ποιεῖται πρὸς αὑτὸν ἐνέργειαν (ὃ λόγος) 
80, 1 διὰ τῆς πρὸς ἑαυτὴν ἐνεργείας 84, 3 
(ἢ ἀπὸ τῶν χρειττόνων ἐνέργεια εἰς τὴν 
ψυχὴν) 84, 22 ταῖς ψυχαῖς τὴν ἀπόλυτον 
τῶν σωμάτων προξενοῦντες ἐνέργειαν 62, 29 

’ ἄγων εἰς ἐνέργειαν 30, 80 ---- ἐνέργειαι 48, 6 
128,36 21 (ἡμῶν) 91, 6 (ψυχῶν) 84, 18 
(Μουσῶν) 41,22 (τεχνιχαί, πολεμεικαί) 89, δ 9 

(γνωστιχα 124, 1 (τῆς λογικῆς ψυχῆς 
νοεραὲ χαὶ διανοητικαί) 49, 4 (προφητικαί) 
79, 20 (Δίιοι καὶ Ποσειδώνιαι) 124, 21 --- 

ἀϊδί. δυνάμεις 136, 28 αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ 
δυνάμεις ἔχγονοι τῶν οὐσιῶν εἰσιν 8ὅ, 28 

ἐνεργεῖν 84,4 67,11 1δὅ, 89 790, 12 18 

(κατὰ χρόνον) 24,8 (κατὰ νοῦν) 78,6 (ἀλόγως) 
48, 88 (ϑείως) 110, 82 (φανταστιχῶς) ὅ9,10 

ἐνεργῆματα 716,1 
ἐνεργητιχώτερον 67, 18 
ἐνεργὸν ποιεῖν, ἀποδειχνύναι (ἀριϑμόν) 31, 84 

92, 10 

ἐνθεάζειν ὅ9, 20 
12, 31 

ἐνθεασμός 92, 18 118, 2 
ἔνϑεν ὡπᾶδ 123,20 
ἔνϑεος (μουσιχῆ, Μοῦσα, ον». ἀνθρωπικχή) 

102, 18 16 11 (ποίησις) 124,1 

ἔνϑεσμος (σύνερξις) 10, 22 
ἐνδουσιάζειν 117, 10 
ἑνιαίως 38, 835 79, 6 
ἐνιαυσιαῖος (κύκλος) 28,34 (περίοδος) 82, 9 

ἐνιαύσιος ἡλίου δρόμος 28, 83 
ἐνιαυτός 23, 23 ἔν. ΟΥἸΡΗ. 290, 2 
ἐνιαυτοκράτωρ. ἀγωγὴν παραδέδωχεν ἐν- 

ιαυτοχράτορος λήψεως ὀνόματος 33, 8 
ἐνιδρύειν τοῖς ϑεοῖς 34, 13 [ἢ ἘΘΙΏΡ. 

Ρ. 368, 8 Β48.} ὅλους ἐνιδρῦσϑαι τοῖς ϑεοῖς 
χαὶ ἐνθεάζειν ὅθ, 20 τοῖς ἀχροτάτοις τῶν 

ὄντων ἐνιδρυμένον 38, 10 
ἐνίζειν τὴν πόλιν ΟΧΡΪ. (ΘΟ 8 Ατἰδιοξθ θ:) 

150, 9 58η6ᾳ. 22 88 182,1 8βη6. 

ἐνθειάζοντι προσέοιχε 



182 ἕνιχμος 

ἕνικμος ἀὴρ 122,13 51 
ἐνισχόμενος τοῖς χείροσιν, τοῖς πάϑεσιν 

Ἴ8, 831 104, 11 

ἐννεαμηνιαῖος 30, 10 (γένεσις) 29, 33 

ἐννεάμηνος 28,14 (χύησις) 80, 14 (χυήσεων 
περιφοραί) 32, 10 ἐννεάμηνα 82, 18 866. 
83,1 εἰ ἑπτάμηνον τὸ τεχϑησόμενον ἣ ἐν- 
νεάμηνον, καὶ ποσαχῶς χαὶ πῶς ἑχάτερα 
τίχτεται 29, 19 864. 

ἐννέα οἷ, ἀριϑμός 
ἐννεάς ὅθ, 15 
ἐννοεῖν 28, 8 26, 56 38, 16 91, 391 121, 20 
ἔννοια 48, 12 τοῦ μὴ ὄντος ἔννοια 138, 26 
ἡ τοῦ ἀδιχεῖσϑαι ὑπό τινος ἔννοια 13, ὃ 
ἧς... ἔννοιαν εἶχε 139,9 ἔννοιαν παρεῖχον, 
μῆποτε... 70, 29 --- ἔννοιαι 68, 8. 839, 29 
ἔχοντά τινας περὶ αὐτῶν ἐννοίας 110, 30 
100,9 αἱ χοιναὶ ἔννοιαι οὐ δύνανται ἀκίνητοι 
μένειν 18δ, 26 180, 8 

ἐνοειδής 25, 160 ἑνοειδῶς 72, 23 
ἐνοικίζειν (σώμασιν, ζῴοις ψυχήν) 98, 80 
100, 11 ἐνοικίζεσϑαι (σώμασιν, ζῴοις) 98, 8 
104, 11 

ἐνορᾶν (ἐν τῷ βίῳ συμφορὰς ἐνούσας, δρά- 
ματα) 11, δ 1 οὐχ ἐνορωμένης τῷ ἀριϑμῷ 
8ὅ, 8 

ἑνότης (οχ Αγδίοί.) 181, 34 

ἑνοῦν. ἤνωται 131,16 26 ἡνῶσϑαι (τὸν χόσμον) 
181,22 τὸ ἡνωμένον (τῆς τῶν χρειττόνων 
νοήσεως) 84, 11 

ἐνταῦϑα ἱ. ᾳ. ἐπ ἐογγίϑ 61, 1 16 68,110 
92, 10 ΟΡΡ. ἐχεῖ 128, 8 13 16 

ἐντεῦϑεν, ΟΡΡ. ἐχεῖϑεν 128, 12 
ἐντείνειν τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον 832, 12 
ἐντιϑέναι (τάξιν) 82, 6 

ἐντίχτειν. ϑανάτου φόβον ἐντεχόντας τοῖς 

ἀκούουσιν 517, 832 

ἐντὸς πεσεῖται ὁ ἀριϑμὸς τῆς... συνόδου 
80, 1 (νοῦς) μένει κατὰ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ 70, 1 

ἐντυγχάνειν 108, 26 
ἐνύδριος 28, 20 
ἔνυδρα ζῷα, ἀΐδί. πτηνά, χερσαῖα 118, 1 
ἔνυλος ζωή, οοπῃΐ. ἐμπαϑής 126, 8 ὀχήματα 

ἔνυλα καὶ σχοτεινά θὅ, 20 (χριτήρια, ΟΡ. 
ἄσλα) 18,26 τὰ ἔνυλα 51, 16 128, 8 ΟΡ". 
ϑεοί 34, 14 τὰ ἐνυλότερα, ΟΡΡ. ἀυλότερα 

ἹἼ, 39 
ἔνωσις 41, 13 131,22 186, 89 187,1 (τῆς 

πόλεως) 130, 6 23 24 (μόνιμος καὶ ἄκλιτος 

τῆς ᾿Ανάγχης) 120, 20 
ἐξάγειν (λόγον εἰς φῶς) 32, 1 
ἐξαιρεῖν (ϑεὸν αἰτίας εἰπι.) 78, 28 100, 19 

ὁ τὰ πάϑη τῶν ἡρωιχῶν ψυχῶν... ἐξελών 

Π ΓΝῈΧ ΨΕΒΒΟΕΥΚ ἐξιέναι 

100, 16 ἐξήρηται πολυπραγμοσυνῶν 88, 26 
ταύτας τῶν ἄλλων ἐξῃρῆσϑαι ψυχῶν 112, 28 

(τὸ πρῶτον) πάντων ἐξηρῆσϑαι 139, 14 
βίον ἐξηρημένον τῶν πολλῶν 108, 3 τὴν 
ἐξῃρημένην (Ὀρφέως) μουσικὴν ἀπὸ ϑηλυ- 
πρεποῦς (Ὁ) 101, 20 ἐξῃρημένη (ἐπιτροπή, 
(ΟΡΡ. συντεταγμένη) 56, 40 οἵ. ὅ7, 6 
ἐξαίρετος 39, 158 69,15 

ἐξαίφνης. ἡ ἐξαίφνης ὁδός 125, 29 τὸ 
ἐξαίφνης (οχ Ρ]αι.) 125, 9 

ἐξαλλαγή 9ὅ, τὴν πρὸς τὰ ἄλλα πάντα 
«ν΄. ἔλαχεν ἐξαλλαγήν 96, 1 πλείστην ποιεῖν 
ἐξαλλαγήν 28, 18 ἥτις ἂν παμπόλλην ἔχῃ 
τὴν ἐξαλλαγήν 27, 22 τῶν βίων ἐξαλλαγαΐ 
80, 37 

ἐξαλλάττειν (γένους ἰδιότητα 21, 24 τῶν 
καθ᾽ ἕχαστα ... ἀπείρως ἐξαλλαττομένων 
12, 8 ἐξηλλάχϑαι (τῶν ἀνθρωπίνων) 111,30 
ὁσίας ἐξηλλαγμένας 112, 6 

ἐξανιστάναι (εἰς ἐπιμέλειαν) 1283, 190 ἐν- 
τεῦϑεν ἐξαναστάντες 96, 14 

ἐξάντης 10, 11 
ἐξανύειν (δρόμον) 9ὅ, 22 

ἐξαπίνης 126,4 80 ἐν τούτῳ δὴ τῷ ἐξαπίνης 
125, 12 

ἐξάπτειν. (δαίμων) τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν 
ἐξάψας τῆς Κλωθοῦς 120, 4 ϑεοῦ ἐξῆπται 
24, 20 (δαίμονες ϑεῶν ἐξημμένοι) 90, 11 
τὸ σῶμα... καὶ ἡ ἐξημμένη γένεσις ἡμῶν 
ἽἼ, 18 

ἐξαρτᾶν τῶν χοσμιχῶν περιόδων... ἐξήρ-- 

τηται (ψυχή) 121, 3 
ἐξάρχειν (τμήσεως) 89, 10 
ἑξάς (ψυχιχῆ) 84, 31 88, 8 
ἐξέγερσις 124, 12 
ἐξέλκχειν. τὴν ψυχὴν ἐξελκύσας θὅ, 2 
ἐξεργάζεσϑαι τὰ μέγιστα τῶν χαχῶν 89, 30 

οἰαδογαγε δ1, 25 δ9, 26 
ἐξέρχεσϑαι, τῆς εἰς γένεσιν ἐξελθούσης 

ζωῆς 2δ, 26 

ἐξετάζειν 118, 1 

ἐξέτασις 99, 28 130, 1 ἐξέτασιν ποιούμενος 
129, δ ἐξετάσεις πεποιημένοι 97, 836 

ἐξευπορεῖν ἐπ ργοηιρίμ λαδονγα 110, 52 
ἐξέχεσϑαι 39, 16 (τάξεως) δ4, 85 
ἐξηγεῖσθαι ἐπέογργεξαγὶ δ2, 3 Ἴ0, 30 
ἐξηγήσεις 118, δ 
ἐξηγητὴς τέλεος δ2,11 (Ρ]ΔέοῃΐΒ) ἐξηγηταί 

98, 4 τῶν ὄντων εἰσὶν ἐξηγηταὶ (οἱ μῦϑου 
126, 14 

ἑξῆς. τῇ ἑξῆς, ΟΡΡ. τῇ προτεραίᾳ 18, 86 
ἐξιέναι τὴν ψυχὴν καὶ εἰσιέναι δυνατὸν εἰς 

τὸ σῶμα 64, 26 Βαᾳ. 



ἕξις 

ἕξις ὅ8, 2 83,21 185, 3 16 (φυχῆς) 88, 86 

102, 88 ἕξεις ψυχιχαί 88, 9 10 
ἐξιστάναι (τῆς ἀμείνονος ζωΐς) 217, 20 

ἐξίστασϑαι (μνήμης, μεσότητος) 122, 29 
108, 16 οὐδαμοῦ τῆς πεμπάδος ἐξιστάμενος 
(νοῦς) 85, 8 ἑαυτῶν ἑἐχστάντας ὅθ, 20 

ἔξοδος. μετὰ τὰς ἐκ τῶν σωμάτων ἐξόδους 

104,15 

ἐξολισϑάνειν εἰς τὰ πορρωτάτω τῆς ἀνϑρω- 
πίνης ζωῆς 118,1 

ἐξουσία. πλείστων βίων ἐν ἐξουσίᾳ γενέσϑαι 
αἱρέσεως 1ὅ,20 ἐν ἐλάττοσι... τὴν ἐξουσίαν 
ἔχοντος δ, 26 ἴσης ἐξουσίας μετεῖναι πᾶσι 

184 ἔτ, 1 
ἐξυμνεῖν 96, 30 100,1 
ἔξω. ἔξωϑεν ἔσω κίνησις... ἔνδοϑεν ἔξω 

πρόοδος 48, 391 ἔξω γίγνεσϑαι, εἶναι (ἄρμο- 
νίας 5ἰ.) 25, 1 102, 21 19, 32 

ἐπαγτγέλλεσϑαι ργοπιϊξέογε 86, 2ῦ 
ἐπάγειν αὔενγοε (τῇ πολιτείᾳ λύσιν Βἷπι.) 

18, 3 15, 11 10, 29 90, 16 (τέλος λόγοις) 

8δ, 4 -- αἀὐήοογο 80, 16 94, 30 10δ, 27 
121, 14 127, 1 --α τηθα, ἀγοδῆδοῦο 39, 21 

ἐπαΐειν (λόγων) 106, 28 

ἐπαλλάξεις τῶν βίων ὅ8, 19 
ἐπανάγειν (ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν) 

126,16 (εἰς τὴν τοῦ Τιμαίου παράδοσιν) 
114,9 

ἐπανιέναι (εἰς ἄνθρωπον) 114, 12 
δ ἐπανισοῦν τὰ πρῶτα χαὶ τὰ ἔσχατα ἀλλήῆ- 

λοις 50, 14 

ἐπανορϑοῦν (τὸ διάστροφον εἶδος) 17, 11 
(τὴν δυσμοιρίαν) 85, 9 

ἐπάξιος. νοερῶν ἐπάξια φϑέγγεται ϑεαμάτων 
12, 86 

ἑπαρτᾶν. τοῦ παντὸς τὴν ὀφειλομένην (ψυχαῖς) 
μοῖραν ἐπαρτήσαντος 98, 30 

Ἐπειός 104,21 (εὖ. 108, 10) 105, 33 
ἐπεισάγειν 85, 8 
ἐπεισχωμάζειν (γοοδῦ. Ρἰαίοῃ.) 89, 8 

ἔπεσϑαι τῷ κυβερνήτῃ 120, 34 ἑπόμενοι τοῖς 
τε οὐρανίοις ἡγεμόσιν ὅ4, 19 ἑπόμενος 
Ὀρφεῖ Πλάτων 1117, 834 (ἤχουσι) εἰς τὴν 
ἑπομένην γένεσιν 110, 6 ῥίζα τῶν ἑπομένων 
χαχῶν 10,23 τὰ ἑπόμενα, ΟΡΡ. τὰ ἡγούμενα 
82, 14 τὰ τοῖς λόγοις ἑπόμενα ἔργα 18, 36 
τὰ ἑπόμενα (τούτοις) 82,28 121,18 (δήμματα) 

118, 1 ἕπεται ϑεωρεῖν, διασχέψασθϑαι 6θ, 20 
111,1 ἕπεται, ἑπόμενον δῆ 6. 860. 6. ἰηΐ. 
ὅ8, 9 107, 1 ---- τῶν ἐνδεχομένων ἀναγχαίως 
ἐνδεχομένοις ἄλλοις ἑπομένων 16, 28 συμ- 
πέρασμα ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον 76,12 τοῦτο 
ἑπόμενόν ἐστι (τοῖς ϑεάμασι δἷπ).) ὅθ, 383 

Π ΙΝΡΕΣΧ ΥΕΒΒΟΗΥ͂Μ ἐπιϑυμία 183 

Θ7, 86 ταύταις ἑπόμενα πάντα ποιεῖν ὅ5, 38 
ἑπομένην ἔχοντας... ζωὴν Βἷπη. 78,12 88,19 
τῆς ἑπομένης ἐχείνῃ λήξεως 68, 28 τὰ 
ἑπόμενα τῷ βίῳ κἰπι. 756, 11 86, 4 5 8ὶ 19 
88, 8] 112, 26 

ἑπομένως. σχοπήσωμεν ἑπομένως 78,28 
τούτοις ἑπομένως 82, 86 104, 6 125, 38 
ἑπομένως τοῖς ϑεολόγοις 124, 11 ἑπομένας 
ταῖς ἑαυτῶν ἐνεργείαις 41, 22 . 

ἐπέχειν λόγον ὅλης 130, 14 Ῥγολέδενο ἐπι- 
σχεῖν τὴν ταφὴν 63, 9 

ἐπί, ἀἰδέ. ὑπό 118, 84 ἐπ᾽ ἐσχάτων 104, 29 
τῆς αἱρέσεως ἐπ᾽’ αὐτῷ χειμένης 86, 10 τὸ 
πᾶν ἐπὶ ταῖς φυχαῖς ἐστι 8ὅ, 1 --- τὸ ἐφ᾽ 
ἡμῖν 16, 22 11, 8 αἰδῇ. εἱμαρμένη θὲ πρό- 
νοια 126, 19 864. 128, 1 δα. 1.15 β6. ἰδέ, 
τὸ ἑχούσιον 126, 2 

ἐπιβαίνειν. τὴν ἐπιβεβηχυῖαν ψυχὴν (Β6. 
ὀχήματος) Θ, 18 

ἐπιβάλλειν 6. 866. απῇπαασογέογ ()8ι18- 
Ῥθοΐπῃι, γ. 1. ἑτοιμάζων) 98, 11 

ἐπιβιοῦν θά, 2 8 
ἐπίβλεφις 41, 29 
ἐπιβλητιχὴ γνῶσις 139, 3 9 
ἐπιβολή απὐπαάμενεῖο, ποίέο ἐπιβολὴ τοῦ 

λόγου 180,12 τὴν τῶν πρὸ ἡμῶν τινος 
ἐπιβολήν 110,18 ἔχει τὴν εὔϑιχτον ἐπιβολὴν 
πρὸς τὸν μῦϑον 186, 32 ἐπιβολαί 110, 16 

ἐπιβολαὶ νοεραί 8ὅ, 18 [οὗ, ἱπ Τίμι. ᾿. 2866) 

ῥήματα νοῦ γέμοντα καὶ ὑψηλῶν ἐπιβολῶν 
18, 1 [ἰὰ Βϑνρ. Ρ. 386, 11 ΒΔ48.; ἰπ Τίη. 
Ρ. 281}] 

ἐπίγεια, ἀΐπέ. ἔγγεια (ὁχ Ῥ]Δι.) 20, 6 

ἐπιγίνεσθαι 126, 8 
ἐπιγιγνώσκειν 67, 10 15 33 

γ] ἐπιγνώμων 837, 8 

ἐπιγράφειν. ὧν μίαν Κύρατος (ἢ) ἐπιγρα- 
φομένην εὕρομεν 104, 2 

ἐπιδεῆς 14,2 

ἐπιδειχνύναι 84,12 85,80 117,23 128,16 

τηθᾷ. ἐπιδείχνυσθϑαι 28, 30 

ἐπιδέχεσϑαι μηδ᾽ ὅλως λύσιν ἐπιδεχόμενος 
11, 81 

ἐπιδιδόναι 86, 19 ἐπιδίδωσι τὸ φῶς, ΟΡΡ. 

ἐλασσοῦται 28, 33 

ἐπιδιώκειν 883, 21 108, 2 9 104, 26 

ἐπιδόσεις τοῦ φωτός 28, 21 

ἐπιζητεῖν 490,2 
ἐπιϑυμητιχός, ἀΐδί, ϑυμιχός (ἐμπάϑεια) 

90, 14 τὸ ἐπιθυμητικόν, ἀϊδέ, λογικόν οὲ 
ϑυμοειδές 187, 86 

ἐπιϑυμία, οὐδὲ τῆς ἐπιθυμίας μία ἡ φύσις 
191, 81 ἐπιϑυμίαι 77, δ [16] 



ι84 ἐπικαλεῖσθαι 

ἐπιχαλεῖσϑαι 6. 800. 32,11 
ἐπιχαρπίαι τῶν ὁσίως βεβιωχότων ὅ8, ὅ 
ἐπίκλησις “Ομηριχή (οἷ, ἐπίρρησις) 41, 6 

ἐπίχλησις τῶν Μουσῶν 41, Ὁ ἐπικλήσεις τῆς 
Θέμιδος 120, 23 

ἐπιχλώϑειν. (ψυχῶν) ἑαυταῖς ἐπιχλωσασῶν 

μοχϑηροτέραν ζωὴν 93,29 τὰ ἐχ τοῦ παντὸς 
ἐπικλωϑόμενα 81,1 τὴν ἐπιχλωθομένην πε- 
ριφοράν 80, δ τῆς ἐπιχλωσθησομένης τῇ 
πολιτείᾳ λύσεως 10, 11 

ἐπίκουροι (ΡΙδίοηϊοί, τοῖς ἐν τῷ παντὶ 
δαίμοσιν ἐοικότες) 16, 82 ὅδ, 28 85 54,6 

ἐπικουριχός. τὸ ἐπιχουριχόν 39, 84 
ἐπιχράτεια. τὰ ἔϑη τοιαύτην ἔχει... τὴν 

ἐπιχράτειαν 96, 12 
ἐπίχρισις 81, 29 
ἐπίλαμψις τῶν ϑεῶν ὅ9, 26 
ἐπιλογίζεσϑαι 62, 11 

ἐπιλυγάζειν. φαντασίας ἐπιλυγαζούσης (ΟΟΥΤ. 
ἐπηλ. ἢ τὸν μεριχὸν νοῦν 58, 31 

ἐπιμεληταὶ τῆς γεννήσεως 38, 9 
Ἐπιμενίδης ὁ Κρής θ8, 2 
ἐπιμόριος. οἱ τῆς ὁμοιότητος ὄντες ἐπιμό- 

ριοι καὶ πολλαπλάσιοι (λόγοι) 41, 20 
ἐπινοεῖν. τριμερὴς ἐπινοεῖται ἡ ψυχή 185, 21 
ἐπίπαν. ὡς ἐπίπαν 27, 28 
ἐπίπεδον, ἀἰδί. στερεοειδές 94, 38 
ἐπιπηδᾶν (Βγῃ. ἐπιτρέχειν) τοῖς χείροσιν 

βίη. 92, 24 94,18 97,11 

ἐπίπλαστος ζωή 46, 11 
ἐπίπνοια δαιμονία 91, 3 11ὅ, δ 
ἐπιπόλαιος (λήϑη) 128, 26 
ἐπίπονος 105, 9 (ζω) 93, 22 

ἐπιπροσϑεῖν 8080]. 80, 1 
ἐπίπροσϑεν. τὸ ἴδιον ἐπίπροσθεν τίϑενται 

τοῦ χοινοῦ 40, 21 

ἐπιρραπίζειν 60, 34 [ἰὰ ΒΡ. Ρ. 367, δ 
ΒΔ8.] 

ἐπιρρεῖν. ἐπιρρέουσα ἡμῖν τὰς ἐχ τῆς ἀπλα- 
νοῦς δόσεις 119, 8 

ἐπίρρησις (Ὁμηριχὴ) 41,111 οὗ. ἐπίκλησις 
ἐπίρρητος (ζωὴ) 27, 31 
ἐπίρρυτος καὶ ἀπόρρυτος γένεσις (6χ ΡΙδΐ.) 

122, 16 
ἐπισημαίνεσθαι (ῥήμασιν μυϑιχοῖς) 80, 21 

ἐπισημηναμένους εἰπεῖν 91, 13 
ἐπίσχεψις 80,21 129,1 
ἐπισχοπεῖν 78, 32 75, 10 112, 8 

ἐπίσκοπος. (δαίμονες ἐπίσχοποι) 14, 8. τάξιν 
τινὰ δαιμονίαν ἐπίσχοπον εἶναι τῶν ἐδῶν 
9ὅ, 26 

ἐπισπᾶσϑαι. ἐπισπωμένους καὶ ἄλλα πολλὰ 
τῆς λήϑης αἴτια 128, 4 

Π ΙΝΡΕΣΧ ΥΕΒΕΒΟΒΥ͂Ν ἐπισυμβαίνειν 

ἐπιστασία (Προνοίας) 31, 33 (τῶν κρειττόνων) 
406, 6 ἐπιστασίαι 14, 13 

ἐπίστασις 85, 36 86, 19 26 125, 30 ἐπιστά- 

σεως ἄξιον, ἠξίασεν 116, 6 θ1,19 εἰς ἐπί- 

στασιν ἀγουσῶν 37, 88 οὐχ ἔδανκεν ἐπι- 
στάσει χώραν 12δὅ, 20 πρὸς τὴν δευτέραν 
ἐπίστασιν ἀποχρίνεσϑαι 87, 30 ἐπιστάσεις 

84, 21 

ἐπιστατεῖν 8θ, 8 

ἐπιστάτης δαιμόνων 78, 26 (δαίμων) ἡμῖν 
ἐπιστάτης δοϑείς 118, 830 

ἐπιστατιχός. ψυχὴ γίνεται ἐπιστατικωτέρα 
περὶ τὴν ἐκλογήν 858,24 ἐπιστατιχῶς αἱρεῖσθαι 
τοὺς βίους 97, 11 

ἐπιστήμη 18δ, 19 (τῶν καιρῶν) 317, 1 26 
τὴν εἰς ἐπιστήμην ὁδόν δὅ9, 9 διτταὶ αἱ εἰς 

ἐπιστήμην ὁδοί (8606. Ρ]Δί.) 838, 1 τὸ φανὸν 
τῆς ἐπιστήμης 59, 2 τοῖς ἀνελέγκτοις τῆς 
ἐπιστήμης λόγοις 52, 18 ἐπιστῆμαι, οοῃὶ. 
τέχναι 123, 20 

ἐπιστημονικός 21, 18 (ἀλήϑεια) 51, 29 

(συμπέρασμα) 93, 12 

ἐπιστήμων 17,84 18,2 δ, ΟΡΡ. ποιητής 
51, 80 

ἐπιστρεπτιχός, ΟΡΡ. γενεσιουργός 28, 8 
ἐπιστρέφειν (ΒΟΙΙΘΙΩΏΪ8δ γοῸχ Ρ]δίοηΐοίβ) 

δικαστὰς... τοὺς ἀποφοιτῶντας ἀπὸ τῶν 
νόμων ἐπιστρέφοντας αὖϑις εἰς τὴν ὅλην 
τάξιν ὅ4, 84 τοὺς ἀξίους ἐπιστρέψαι πρὸς 
τὴν μετὰ χρίσεως ὀρθῆς αἵρεσιν 85, 18 
ἐπιστρέφοντα τὰς ψυχὰς εἰς τὴν προσοχήν 
93, 8 ἐπιστρέφει τὸν λόγον εἰς τὴν πραχτι- 
χὴν ὅλον ζωὴν 39,12 ἐπιστρέφει ἡμᾶς πρὸς 
ἑαυτούς, ἐπὶ τὰ πρὸ ἡμῶν 40,1 5. ρΡ888. 
ταῖς νοήσεσιν ταῖς εἰς τὸ ἕν... ἐπεστραμ- 
μέναις 10,8 πρὸς ἑαυτὸ ἐπέστραπται 88,11 
83, 41 μονάδος ἐπιστραφείσης εἰς ἑαυτὴν 
25,10 --α ἱπέγβηβ. μένων προῖΐών ἐπιστρέφων 
9ὅ, 2 ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν ἑξάδα ... μένει, 
πρόεισιν, ἐπιστρέφει ἀφ᾽ ἑαυτῆς χαὶ δι᾽ 
ἑαυτῆς χαὶ εἰς ἑαυτήν 8ὅ, 4 70, 2 ἐπιστρέ- 
φουσα εἰς ἑαυτήν (ψυχή, περίοδος) 84, 20 
8ὅ, 24 25, 28 μίαν ὁμοιότητα πρὸς ἑαυτὴν 
ἐπιστρέφουσαν 260, 21 ἐπιστρέφειν εἰς (γοῖ 
πρὸς) τὰς ἀρχάς 112, 19 41, 16 ἵνα... εἰς 
τὴν ἀρχὴν ἐπιστρέψῃ τῆς προόδου 84, 21 
Κρόνου ... πάντα πρὸς ἑαυτὸν ποιοῦντος ἐπι- 
στρέφειν 88, 16 ---τηθαἃ. τὴν γένεσιν ἐπιστρε- 
φομένας ϑητεύειν (ψυχάς) ὅ3, 32 

ἐπιστροφ ἡ (πρὸς ἑαυτόν) 88,8 (εἰς ὃν ἀγαϑόν) 
182, 3ϑ (τῶν αἰτιατῶν εἰς τὰ αἴτια) 
90, 12 

ἐπισυμβαίνειν 82, 8 



ἐπιτάττειν 

ἐπιτάττειν. δαίμονες οἱ ἐπιτεταγμένοι ταῖς 
ψυχαῖς ὅ9, 21 

ἐπιτείνειν ἐῶ πιαΐι8 ὀχίομάογο 128, 2 ἐπὶι- 

τείνειν τὴν ἕνωσιν τῆς πόλεως 180, 6 
ἐπιτελεῖν (γάμους) 31,21 40, 82 (ϑέας) 

θ4, 1 Ρ888. ἐπιτελεῖσϑαι 68, 1026 126, 12 
ἐπιτηδειότης 380, 8 12 20 88 37,2 
ἐπιτηδεύειν 87, 86 101,28 129, 18 20 

ἔϑος εἶναι τὸ ποτὲ οὐχ ἄλλως ἀλλ’ ὡσαύτως 
ἐπιτηδευϑέν 95, 28 

ἐπιτήδευμα 17,29 837,40 108, 21 129, 
19. 20 

ἐπιτήδευσις 81, 36 (τεχνῶν ἢ ἐμπειριῶν) 
81,29 (ἀρετῆς) 51,19 (ϑεωρίας, σοῃὶ. εὄρεσις) 

ἐπιτιϑέναι πέρας, τέλος 110, 20 26 
ἐπιτιμᾶν. τῶν ῥηθέντων πρὸς τοὺς μυϑο- 

πλάστας καὶ ἐπιτιμηϑέντων 111, 34 
ἐπιτρέπειν. οἱ τῷ αὐτομάτῳ καὶ τῇ τύχῃ 

τὸ πᾶν ἐπιτρέποντες ὅδ, 33 
ἐπιτρέχειν αἱρέσεσιν, βίοις, τυραννίσιν, 

ἀηδόσιν Βἷιη. 106,2 71, 31 8δὅ, 25 31 89, 26 

95, 6 91, 32 101, 16 108, 93 
ἐπιτρίβειν (τὸ παϑητιχόν) 41, 30 
ἐπίτριτος πυϑμὴν (οχ ΡΙΔΐ.) 34,30 3ὅ,21 30 
ἐπιτροπεία (δαίμονος) 171,11 

ἐπιτροπεύειν (ψυχάς) 14, 11 

90, 29 
ἐπιτροπὴ δ7,1 
ἐπίτροπος ζωῆς, βίου 91, 10 118, 23 
ἐπιφέρειν ϑάνατον (ψυχαῖς) 74, 8 τέλος ἐπὶ 

πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἐπήνεγκεν ὁ λόγος 
11, 21 οἷ. 106, 8 

ἐπιφημίζειν. ἐπεφήμισαν ἄλλας ἄλλοις 
ὀνόμασιν 119, 33 

ἐπιχειρεῖν. (ὁ λόγος) ἔοιχεν ἀπ' ἀμφοτέρων 
ἐπιχειρεῖν Βίτη. 48, 12 84 

ἐπιχείρησις 43, 21 
ἐπιχϑόνιοι δαίμονες θ4, 1δ 
ἐπονομάζειν 97,21, 
ἐπορέγεσϑαι γενέσεως 73, 20 
ἐποχὴ τῶν ἐνεργειῶν 128, 26 (ἐποχαὲ ἀστέ- 

ρων) 32, 21 
ἑπταμηνιαῖος 80, 11 (γένεσις) 29, 82 

ἐπτάμηνος (χύησις) 30,16 (χυήσεων περι- 
φοραί) 82,10 τὰ ἑπτάμηνα 32, 20 Βα. 88,1 
εἰ ἑπτάμηνον τὸ τεχϑησόμενον ἢ ἐννεάμη- 
νον, χαὶ ποσαχῶς χαὶ πῶς ἑχάτερα τίχτεται 
29, 18 864. 

ἐργάζεσϑαι οὐήοογα (αγφωπιομέαηο) 40,13 

δδ, 24 13, 4 
ἔργον. ἔργα, ΟΡΡ. λόγοι 81, 84 78, 856 ἔργα 

ἱερά 31, 81 ἔργα φυσιχά 129, 12 ἄλλο 

(κινήσεις) 

ΙΠΙ ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ εὐγένειαι 18ὅ 

ἄλλου ἔργον (μέρους τοῦ σώματος) 129, 22 
19 25 τίνος ἔργον ψυχῆής τὰ τοιαῦτα φράζειν 
125,26 (τὰ ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν ἔργα) 119, 84 

ἐρεϑίζεσϑαι πρὸς αἱρέσεις 1ὅ, 31 
ἐρημία δένδρων 121, 26 
ἑρμηνεία 173,1 
ἑρμηνεύειν 125,9 
Ἑρμῆς (Κυλλήνιος) ἔτ. ΟΥΡΗ. 117,14 20 

(ἡγεμὼν καϑόδων ψυχιχῶν) 124, 8 (τῆς 
ἀγγελικῆς τάξεως ἡγεμών) 124, 16 ᾿ἙΕρμῆς 
χοινὸς πασῶν ἐστι τῶν ὡρῶν 31,1 

ἙἬ ρρμόδωρος (Ἰθᾳ. Ἑρμότιμος) ὁ Κλαζο- 
μένιος θ8, 2 

ἕρπειν. ὀφίων ἕρπει γένος ἔτ. ΟΤἸΡΗ. 116, 34 
ἐρυσίβη (οχ Ῥ]Δἰ.) 48, 6 
ἔρχεσϑαι εἰς ὄφιν, εἰς ἄνθρωπον ἐλϑεῖν 

101, 81 108, 8 8]. 

ἔρως. πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς 121, 33 
ἐρωτιχός 101, 29 ἐρωτική, οοῃὶ. μουσική 
102, 19 28 

ἑσπέρα 122,3 10 1298, 31 
ἑστία τῆς γενέσεως θ6, 2 --- χῶρος ἱερὸς 

“Ἑστίας 638, 16 
ἔσχατος σγαύμε ἑηῆβηπα δαίμονες ἔσχατοι 

90, 11 οἱ ἔσχατοι τῶν Ἀρεΐχῶν δαιμόνων 
μιμοῦνται χειρόνως τὴν οἰχείαν σειράν 89, 11 
μιμεῖσθαι τὰ πρῶτα τῆς ἑαυτῶν σειρᾶς ἀν- 
ομοίως καὶ ὡς ἔσχατα 89, 6 21 8α. ΟΡΡ. 
πρώτιστοι 89, 18 ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ 
κόσμου, ΟΡΡ. ἐν τοῖς πρωτίστοις 127, 1 
τὰ ἔσχατα, ΟΡΡ. τὰ ἀχρότατα 121, 24 
ἄνωϑεν ἕως τῶν ἐσχάτων 94, 16 ἕν τι τῶν 

ἐσχάτων μερῶν 120,31 εἰς τὸ ἔσχατον προ-- 
ἐλθοῦσα τῶν περίοδων 120, 29 8ᾳ. ἑαυτὴν 
εἰς τὸ ἔσχατον ἄγει (ψυχῆ) 18, δ τῷ ἐσχάτῳ 
τούτῳ δεσμῷ σύζυγοι 121, 38 τὸν ἔσχατον 
βυϑὸν τῆς ὅλης 122, 1 --- ἔσχατον μάϑημα 
(1. ᾳ. μέγιστον) 139, 36 

ἔσα. ἔξωϑεν ἔσω χίνησις 48, 51 
ἑτεροκίνητος 121, 1 τὸ ἑτεροχίνητον, ΟΡΡ. 

αὐτοχινησία 8, 26 
ἑτεροποιός, ΟΡΡ. ταὐτοποιός 2, 8 
ἕτερος. τὸ ἕτερον, ΟΡΡ. ταὐτόν 26, 26 29 

838 τὰ ἕτερα γιγνώσχοντα, ΟΡΡ. ἑαυτά 78,1 
οἵ. ϑάτερος 

ἑτερότης 28,1 2 30,38 ἑτερότητι φίλον, ΟΡΡ. 
ταυτότητι συγγενές 20,24 τὸ χατὰ τὴν ἕτε- 
ρότητα (μὴ ὄν) 138, 33 

ἐτώσιος. πεπότηται ἐτώσιον ἔτ, ΟΥΡΗ. 111,11 
εὖ. τὸ εὖ 160, 31 
εὐαγεῖν. οἵ μέν χ' εὐαγέωσιν ἔτ, ΟἸΡΗ. 111,26 
εὐαισϑησίαι, ΟΡΡ. δυσαισθησίαι 82, 22 
εὐγένειαι (ὁχΧ ΡΪΑΐ.) 88, 4 10θ, 52 



186 εὐγονία 

εὐγονία (ὁχ Ῥ]α,.), ΟΡΡ. δυσγονία 20, 9 11 
28, 856 24, 27 206, 12 21,5 32 28, ὅ 31,28 

81, 10 

εὐδαιμονία, αἰδέ. τὸ εὐδαίμονας γενέσθαι 
93, 838 τὴν εἰς εὐδαιμονίαν ὁδόν 93, 86 εἰς 
εὐδαιμονίαν φέρειν, ἄγειν, ἐλϑεῖν 917, 20 
106, 838 106, 26 ζωῆς εἰς εὐδαιμονίαν ἀγο- 

μένης 91, 1ὅ 

εὐδαιμονιχός. ζωῆς... 
μονιχῆς 97, 18 

εὔδηλον (ο1. ἐστί) 45, 8 104, 26 
εὐδόκιμος (βίοι) 81, 6 
εὐϑιχτος (ἐπιβολή) 1306, 32 
εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ 61, 28 
εὐχαιρία 87, 1 (Ὼάμων) 106,14 31, 80 (τοῦ 

παντός) 38,10 (ἡ χατὰ τὴν σπορὰν εὐκαιρία) 
80, 22 

εὐχολία, ΟΡ. τληπάϑεια 93, 25 
εὔχοσμοί τ᾽ ἄλοχοι ἔτ. ΟΥ̓ΡΆ. 116, 18 
εὐχρασία, ὀοῃΐ. μετριότης 31, 21 εὐχρασίαι 

σωματιχαί 31, 26 ΟΡΡ. δυσχρασίαι 31, 13 
εὐλαβὴς πρὸς τὴν ἀδιχίαν ὅ8, 18 
εὔληπτος (μέϑοδοι) 37, 11 

εὐλόγιστος (αἰτίαι) 414, 22 
εὐμαϑῆς, ΟΡΡ. δυσμαϑής 88, 16 
Εὐμαίων Ἤρὸς υἱός (γί ῬΙαίοιΐοί δ56- 

οὐπάπηῃ αποβάδιιῃ δυοίοτ) 60, 14 
εὐμοιρία 84,40 85,8 16 Βα. 93,16 117,26 

(ζαὴν) εὐπαϑείας μέτοχον χαὶ εὐμοιρίας 
98, 28 ΟΡΡ. δυσμοιρία "85, 8 

εὔμοιρος (ἀνθρώπενοι βίοι) 91, 11] τὸ μὴ 
εὔμοιρον 86, 86 εὐμοιρότερον εἶναι περὶ τὸν 
χλῆρον 16, 16 

εὐνομεῖσθαι. τὸν εὐνομούμενον 56, 2 εὐνο- 
μούμεναι πόλεις, πολιτεῖαι 47, 84 129, 16 
184 ἔν. 1 

εὐπάϑεια, ΟΡΡ. τληπάδεια δά, 16 οοῃΐ. 
εὐμοιρία 98,28 τὰς ἐν οὐρανῷ πάσας εὐπα- 
ϑείας 109, 22 

εὐπαράδεκτος τοῖς ἀχούουσιν ὅδ, 10 
εὐπάρυφος 101, 22 6. ΒΟΒΟΪ. 
εὐπορία 10ὅ, 24 
εὕρεσις 22, 81 88, 16 (ϑεωρίας, σοηΐ. ἐπι- 

τήδευσις) 58,4 μάϑησις χαὶ εὕρεσις (ὁΧ 
ῬΙδὶ.) 883,1 

εὑρίσκειν ἀπολογίαν 18, 80 λαβόντες... 
εὑρίσχουσι Βἷωμ. 29, 28 30, 8 13 οἱ χλῆροι 
.. « εὑρίσχονται 91, 26 

εὔροια (νοχ Ρ]αϊοπΐολ) 28, 6 

Εὐρύνους ΝΙΓΟΡΟΙΣΑ τοϊνίνυβ 683, 24 
εὐστοίχεῖϊν) 90, 21 

εὔταχτος 21, 23 
εὐτέλεια, Ἄσοηΐὶ. ἀδυναμία ζωῆς 91, 9 

οὐδαμῶς εὐδαι- 

Π ΝΌΡΕΣ ΡΕΒΒΟΒΥΕΗ Ζεύς 

εὐτελής, σοπξ. αἰσχρός 97, 21 
εὐτυχῆς. παῖδες οὐχ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς 

(οχ ῬΙαἱ.) 8ὅ, 81 Β64ᾳ. τὸ μὴ (γ6] οὐχ) 
εὐτυχές 8θ, 12 26 86 τοῖς οὐκ εὐφυέσιν 
ἄρχεσθαι. μᾶλλον ἢ ἄρχειν εὐτυχέστερον 
86, 18 

εὔφορος πρὸς λήϑην 128, 34 
εὐφραίνεσϑαι τηθ4. ὅ9,7 
εὐφυής. παῖδες οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς 

(οχ Ριαΐ.) 8δ, 81 Β6ᾳ. ψυχαὶ εὐφυεῖς, μὴ 
εὐφυεῖς 89, 29 80, 4 εὐφυῆς, οὐχ εὐφυής, 
ἀφυῆς 80,10 39 Β46ᾳ. τὸ εὐφυές, τὸ μὴ 
(γ9] οὐχ) εὐφυές 86, 1 20 5α4. 87 --- εὐφυῶς 
128, 32 

εὐφυΐα, ΟΡΡ. ἀφυΐα 40, 21 
εὐώνυμον τετράγωνον τοῦ τῆς ἀποχυήσεως 

ἡλίου 29, 21 
ἐφάπτεσϑαι 6. θη. 1δ, 11 8θ, 14 δῶ, 8 

ἐφέλχεσθαι (ἁμαρτάδα) 10, 14 (φαντασίαν) 
18, 1 (πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς) 121, 84 

ἐφετός. τῶν ἐφετῶν 122, 31 
ἐφήκειν. τάξιν ἡμῖν ἐφήχουσαν 119,30 τὴν 

ἔξωϑεν ἐφήχουσαν τάξιν 82, 8 

ἐφήμερος (ζωή) 78,31 ψυχαὶ ἐφήμεροι (ΟΧ 
ῬΙ]αί.) 18, 29 Β6. 

ἐφιστάναι (δαίμονας ταῖς ψυχαῖς) 18, 16 
90,26 118,24 26 (ἡ λογιχὴ ψυχὴ) τῷ 
ἀλόγῳ ὡς δαίμων ἐφέστηχε 113, 832 ἔξωϑεν 
ἐφεστάναι, ἐφεστῶσα σχετιχῶς (ψυχὴ) 98,2: 
111,11 114,4 δ 98,21 τῶν ἐφεστώτων 

(ψυχαῖς) 115, 8 οὗ, 86, 18 παρὰ τοῖς ἐφ- 
εστῶσι τοῖς γάμοις φυλάχων 10, 20 --- κρίσιν 
ἐφιστάνειν τοῖς βίοις 106, 32 ἐφιστάντας 
τοῖς ἀμείνοσιν 94, 18 οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων τῶν ἐξαπίνης γινομένων ἐφίσταμεν 
125, 8380 τούτου... πέρι τοσαῦτα γράφομεν 
ἐφιστάντες 112, 80 

ἔφοδος οαρεάιέίο 90, 16 γαΐο χατ ἄλλην 
ἔφοδον 33, 84 

ἔφορος. δαίμων. .. τῶν γενεσιουργῶν βίων 
ἔφορος 51,4 174, 11 32 91,20 οὐσιώδεις 
ἡμῶν ἔφοροι, ἀἰδῖ. γενεσιουργοὶ χαὶ μοιραῖοι 
14, 2 πάντων δίχη χαὶ νόμος ἔφορος 108,1 

ἔχειν. ἔχεις οὖν χαὶ ὁποῖα τὰ εἴδη τῶν 
ἁρμονιῶν καὶ τίσιν ἀνεῖται γένεσιν 84,21 --- 
Ῥ888. ἵνα μὴ λήϑῃ τῶν ὀφθέντων σχεϑείη 
125, 23 --- Ἰηθᾶ. τοὺς ἐχείνης (τῆς τάξεως) 

ἐξεχομένους .. . ἀχλινῶς αὐτῆς ἔχεσθαι 

δ4, 3δ 
ἔχϑρα, δοπὶ. στάσις 40, 10 

ζάλη. ἀνέμων ὑποκεῖσθαι ζάλαις 120, 34 
Ζεύς. ὡς καὶ ὁ Ζεὺς εἰς τὸν πατέρα δρᾷ 



ζῆλος 

80, 86 τὸ τρίτον (γένος) ἀπὸ Διός 866. 

Οτρδουτ 38, 8 16 τοὺς ἐν τῷδε τῷ γένει 
ταχϑέντας ὑπὸ τοῦ Διός 89,6 τὰς Διὸς ἅμα 
καὶ Ποσειδῶνος ... δημιουργίας δ1, 11 κά- 
ϑοδός ἐστι... ἀπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸν τοῦ 
Ποσειδῶνος τόπον 124, 32 ---- Ζεύς Ὀ]ληθίδ 
29, ὅ (εὖ. Διόνυσος) 

ζῆλος, δοηὶ. μῖσος 100, 26 
ζῆν. τὰς χελιδόνας... νεκρωϑείσας ζῆν 62, 20 

διὰ τί τὸ μὲν ζῇ μίαν ἡμέραν ... τὸ δὲ ἐννέα 
γενεὰς ἀνδρῶν γηρώντων. 20, 32 πᾶν σῶμα 
ψυχῆς μετέχον ζῇ θ8, 12 Βα. ἡ τοῦ σώματος 
διάλυσις τοῦ ζῶντος, ἡ ζῶν ἐστι, καὶ τῆς 
ἐμψυχίας ἐστὶ χαχόν 48,24 ὃ γὰρ ἂν ζῶμεν, 

τοῦτο ἐσμέν 97, 80 ζῆν ζωήν, βίον 72, δ 

14,.38 Ἴθ, 28 108, 190 129, 24 τόνδε τὸν 

βίον ἐζῶμεν 128,20 ἐν οὐδεμιᾷ περιόδῳ 
ζῇ ψυχὴ βίον ὃν μὴ ἔζηχε πρότερον 72, 1 
ἐν τῷ τοιῷδε ποταμῷ ζῶμεν τῆς Λήϑης 
126, δ καϑ' εἱμαρμένην ζῆν 20, 18 21 τῶν 
(κατὰ τοὺς νόμους) ζώντων 96, 18 φυχαῖς 
νος λογικῶς ζησημέναις 81, 38 

ζητεῖν. τὸ ζητούμενον 44,1 
ζήτησις ὅδ, 28 (μαντικῆς) ποιείσϑωσαν 

ζήτησιν 87, 20 
ζωάρ[κεια] 88, 8 

ζῴδια δώδεχα 82, 86 στοιχεῖα τῶν ζῳδίων 
82, 15 Β6ᾳ. αἶδπί. παρανατέλλοντες 119,13 
τῶν ὅλων ζῳδίων 119,32 τῶν διττῶν ζῳδίων 
νοερωτέρων καὶ ἀλογωτέρων, ἀποχαταστα- 
τιχῶν τε χαὶ γενεσιουργῶν 38, 24 

ζῳδιαχὸς χύχλος 83, 21 69, 18 χατὰ τὰς 
μοίρας τοῦ ζῳδιαχοῦ 103, 21 

ζωὴ οὗ ζῆν. ζωὴ τοῦ σώματος 62, ὅ τὸ 
ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς 62, 1 (ἡ ἄνευ σώμα- 
τος, ΟΡ. ἡ ἐν σώμασιν ζωὴ) 128,11 (ἣ 
μετὰ τοῦ σώματος, ΟΡΡ. ϑειοτέρα ζωή) 
110,28 (χωριστή) 125,25 (ἀπόλυτος) 121, 33 

(εἰς γένεσιν ἐξελθοῦσα) 256, 26 (τῇ γενέσει 
σύμφυλος) 20, 21 (γενεσιουργός, ΟΡ. νοερά) 
δ0, 22 (ἐμπαϑὴς καὶ ἔνυλος) 120, 8 (ἀνϑρω- 
πίνη) 28,81 88,013 118,1 4]. οἵ. ἀνθρώπινος 

(λογικῇ) 118,8. (ἄλογος) 35,20 51,14 118, 84 

(ϑηριώδης καὶ ἄλογος) 39,21 (ἡ ποιὰ ζωὴ τῶν 
ψυχῶν) 24,26 (ἀρίστη) θ8, 80 (χείρων) 84, 4 

(ἐπίρρητος) 27, 38 (ἄϑεσμος) 116, 20 (πραχ- 
τικῇ) 39, 12 ἐν τοῖς πλείονα τὴν ζωὴν 
ἔχουσι καὶ ἐλευϑερωτέραν (ἀΐπὲ. φυτά) 20,19 
τὴν εἱμαρμένην φυσικὴν ζωὴν εἶναι 20, 14 
(αὐτοκίνητος) 20, 11 (περιοδιχῆ) 19, 52 
110, 16 (χοσμιχῇ) 19, 832 (ἀποχαταστατιχῇ) 

21, δ τὰ εἴδη τὰ διάφορα τῆς ζωῆς 20, 238 
80 (οὗ, εἶδος) τὰ διάφορα μέτρα τῆς τοῦ 
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ἀνθρωπείου γενητοῦ ζωῆς 28, 36 οἴ, 22, 16 
τῆς τοῦ νοητοῦ ζωῆς μέτρον, αΐδί. τῆς τοῦδε 
τοῦ χόσμου ζωῆς 19, 28 Βᾳ. τὴν ζωὴν τὴν 
ἐν (ἑκάστῳ τῶν ἀεὶ κινουμένων) συμπεραίνει 
(τις νοῦς) 22, 16 μιᾶς ζωῆς πάντα (τὰ ἐν 
τῷ κόσμῳ) συνεχούσης χαὶ εἴδους ἑνός 
191, 21 (τὸ ᾿Αληϑείας πεδίον) ζωῆς πλῆρες 
121, 22 

Ρίαν. ζωαί 91, 22 ρθη. ζωῶν 51, 8 

124, 18 Β1, 1 Ἐ100, 21 τὸν ἐν ταῖς ζωαῖς 

λόγον καὶ τοῖς βίοις 8ὅ, 21] οὐσίας ἣ ζαωὰς 

ἢ γνώσεις 11δ, 9 (ψυχιχαί 31, 26 (λογικαί) 
101, 14 (νοεραί, αἰσϑητιχαί) 124,13 (γε- 
νεσιουργοί) 51, 8 (ἐμπαϑεῖς καὶ φιλογενέσεις 
122,28 (φρονιμώτεραι ἢ ἀφρονέστεραι) 81,1 δ 
(ὁρμητιχώτεραι ἣ ἡσυχαστιχώτεραι) 31, 21 
μεταβάλλοντες χατὰ τὰς ζωάς 128, 26 τὰς 
πρὸ τῆς χιλιέτους περιόδου ζωάς 109, 14 

ζῳφογονεῖν 114, 81 ὑπὸ ψυχῆς ἀνθρωπίνης 
ζῳογονούμενα 114, 88 

ζῳφογονία τῶν μεριχῶν πάντων 81,3 6 
εἰς ζῳογονίαν (τὰς ψυχὰς) χωρεῖν 124, 51 

ζῳογόνον κέντρον 28, 29 
ζῷον. τὸ ἀσϑενὲς τοῦτο ζῷον καὶ βραχύβιον 

(Δ. 6. ἄνϑρανπος) 22, 4 τοῦ ζῴου τοῦ παν- 
τελοῦς 28,2 ἄλογον ζῷον ἣ τερατῶδες 80. 11 
ζῷα, οοῃΐ. φυτά 80,25 αὐδί. φυτά 20, 4 Βαᾳ. 
οἵ. 118, 4 Β6α4ᾳ. 

χκάϑοδοι τῶν ψυχῶν εἰς τὰς τῶν λογικῶν 
ζῴων γενέσεις χαὶ εἰς τὰς τῶν ἀλόγων δ1, 
11. 15 8]. οἷ. ἄλογος, λογιχός 

ζῳοφόρος χύχλος 28, 81 χατὰ τὸ συνεχὲς 
τμῆμα τοῦ ζῳοφόρου 175, 28 

ζώπυρος. ὑπελείπετό τι ζώπυρον περὲ τὴν 
καρδίαν 62, 16 

Ζωροάστρης 59, 82 60, ὁ Β6ηα. 
ζωτιχός. μενούσης ἔνδον τῆς ζωτιχῆς ἀρχῆς 

62. 23 (εἴδη) 40, 4 (ῥοῖζος τῆς ψυχῆς) 
39, 10 (ψυχαί) 24, 38 (ἀριϑμός) 24, 85 
(λαιμαργίας) 38, 18 

ζῳώδης (βίοι) 81, 13 (ὄπνος) 124, 2 13 --- 

ζῳωδῶς, ΟΡ. νοερῶς 871, 23 

1ῆ (ἃ ᾳ εἰ μὴ). πῶς... ἣ 109, 34 
ἡγεῖσϑαι. ποῖα ποίων ἡγεῖται περιτροπῶν 

21, 1 (δαίμονας) ψυχῶν ἡγουμένους 175, δ 

οὗ. 91, 20 τὸν ἑτέρας ἡγησάμενον βασιλείας 
90, δ ἐν τοῖς ἡγουμένοις, ΟΡΡ. ἐν τοῖς 
ἑπομένοις 32, 14 

ἡγεμονιχός. (δ προφήτης) ἡγεμονικὴν ἀξίαν 
ἔχει 18, 18 

ἡγεμών. (Ἑρμῆς ἡγεμὼν χαϑόδων ψυχικῶν, 
τῆς ἀγγελικῆς τάξεως) 124, 8 16 (χοσμιχῆς 
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τάξεως) Λάχεσίς ἐστιν ἡγεμών ὅ1, 1 (τῶν ἥμερος, ΟΡΡ. ἄγριος (ἄλογα) 81, 16 118,3 
ἀποχοπτικῶν ἀγγέλων) 89, 9 (ϑεοί, δαίμονες 
ψυχῶν ἡγεμόνες) 14, 20 26 εἴτε ἀγγέλους 
εἴτε δαίμονας τῶν βίων ἡγεμόνας ὅ4, 31 
ἑπόμενοι τοῖς οὐρανίοις ἡγεμόσιν 54, 19 
ϑεῶν ... ἡγεμόνων δεομένης ὅ2, 16 τὸν 
τῶν τοιούτων ἡγεμόνα δογμάτων 117, 36 
λόγον... ἡγεμόνα προΐστασϑαι χαὶ νοῦν 
102, 26 12, 86 

ἤδεσϑαι χαὶ λυπεῖσϑαι (ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς) ΟΧ 

ΡΙαί, 40, 24 182, 8 --- τὸ ἧστόν, αἰδέ. τὸ 
ἡδόμενον 48, 81 Β64. 

ἠδοναί, ΟΡΡ. λῦπαι 40, 26 
ἢϑιχός (λόγοι) 171, 3 (κανόνες) 84, 19 20 

(παραγγέλματα) 82, 31 
ἦϑος. ἡ ἀνομοιότης τῶν ἠθῶν 40, 238 20 

41,12 τὴν ἐκ μόνων τῶν ἐθῶν ἐγγεγονυῖαν 
τάξιν τοῖς ἤϑεσιν 92, 11 

ἥκιστα οπιιῖηο ποη ἐν τοῖς ἥχιστα μετέχου- 
σιν αὐτοχινήτου ζωῆς 20, 11 (ἀρετῆς μέτ- 
οχοὸν εἶναι) ἥχιστα ἢ μάλιστα ἀδύνατον 
11, κτ΄ῦ 

ἡλάχατα στρωφῶσα (Βοῃι.) 119, 12 
ἡλακάτη (οχ Ρ]Δ,.) ὅ0, 34 

ἠλάσχειν. χατὰ σχότος ἠλάσχοντα ὁχ Ετα- 
ΡΘάοοϊο θὅ, 24 

ἡλιχία, γεγονὸς ἐν ἀνδρὸς ἡλιχίᾳ 67, 11 
ἥλιος. φάος ἠελίοιο, ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο ἔν. 
ΟΥΡ. 117,18. 26 80 ἅμα ἠελίῳ καταδύντι 
(Ηοπι.) 122, 6 (ἥλιος) περὶ τὸ χέντρον ἐϑὰς 
ἔρχεται τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἐξανύων (ὁΧ 
ΟΥΔΟΙΪΟ) 958, 21 τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου 
δρόμον 29,1 ἥλιος ἐν ἐνιαυτῷ (τρέπει) ΟΧ 
ΟΥ̓ΡΆ. 29, 2; οὗ 28,28 (ἥλιον) τἀγαϑῷ 
ἀνάλογον 124, 4 μέσος τῶν ἑπτὰ πλανητῶν 
806. Ζοτοδδίγίβ 1001] 0τὰ οὐ ΘΒ Το 08 
81105, ὑπὲρ σελήνην εὐθύς 5606. ΡΙδίοπίδ 
Ιαγίδαπι θ0, 1 θ9, 1 (24) (τοὺς τῶν γάμων 
χυρίους σχοποῦντας) ἐπὶ ἡλίου τὰς τοῦ 
φωτὸς ἐπιδόσεις χτέ. 28, 21] γίγνονται αἱ 
σποραὶ ἐν τῷ εὐωνύμῳ τετραγώνῳ (δαὶ ἐν 
τῇ διαμέτρῳ) τοῦ τῆς ἀποχυήσεως ἡλίου 
29, 21 --- ἄϑῃβ Ἥλιος γενέσεως δεσπότης 
29, 11 1 οοπὶ. Σελήνη (ϑεοί) 91, 25 Ἥλιος 
βασιλεύς 136, 34.326 187, ὅ 

ἡμεῖς. τὸ παρ᾽ ἡμῖν (πῦρ), ΟΡΡ. ϑεῖον 26, 4 
τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 76,22 ΤΊ, 3, αἶδξ. εἱμαρμένη 
Οἱ πρόνοια 126, 19 Βαᾳ. 128, 1 Βα. 1 15 19 
αἰβέ. τὸ ἑχούσιον 126, 28 

ἡμέρα. (ἐπὶ σελήνης) ἐν ταῖς αὐξητιχαῖς 
ἡμέραις 28, 24 

ἡμερινός, δεῖ... ὀργάνων νυχτερινῶν τε χαὶ 
ἡμερινῶν πρὸς τὴν ϑῆραν (τῶν καιρῶν) 31,12 

τὰ δίχαια (ϑηρία) μεταβάλλειν εἰς τὰ ἥμερα 
(οσ Ῥιδί) 106, 9 

ἡμίθεοι. τὸ τῶν ἡμιϑέων γένος Ηρ οἄθιιπι 
39, 12 Βα. 

ἡμιχύχλια τοῦ ζῳοφόρου χύχλου 28, 31 
Ἦρ ὁ Πάμφυλος Ρ]αἰοπίβ δ2, 2 ὅθ, 10 28 

864. ὅ9, 81 60, ὃ βΒαᾳ. 61, 18 84ᾳ. 62, 10 
100, 9 109, 19 110, 21 121, 13 

ἡρωιχός. ἡρωιχὸν γένος Ηθδἰοἄθυπι 38, 19 
ψυχῶν γένη ... ϑεῖον δαιμόνιον ἡρωικὸν 
ἀνθρώπινον (ὁχ Ρ] αἰ.) 112, 1 ἡρωιχαὶ ψυχαί 
(ἰὰ ΡΙαίοηΐβ τὐγίμο) 91, 6 100, 2 13 16 
102, 80 104,14 111,80 112,9 113,11 
ὅπως ἀχούειν δεῖ συμβολιχῶς.. «. τὰ ὀνόματα 
τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν 110,14 οἵ, 100, 18 546. 

ἥρωες παῖδες ϑεῶν 866. Ῥ]αί. 112, δ 10 
αἰδύ. ἄνθρωποι οἱ δαίμονες 111, 85 Βα6. 
100, 14 φυχαὶ ἡρώων (πῃ Ρ]αἰοηΐθ ταγέδο) 
100, 19 21 101, 2 οἵ. ἡρωιχός 

ἡσυχάζειν. (ψυχὰς) ἐχούσας ἐν ταῖς φαν-- 
τασίαις ἀποχείμενον τὸν ἀλλήλων τύπον χαὶ 
ἡσυχάζοντα 67, 23 

ἡσυχαστιχός. ἡσυχαστιχώτερα, ορρ. ἔτητι- 
χώτερα 81, 28 (ζωαξ, ΟΡΡ. ὁρμητιχώτεραι) 
δ1, 21 

Ἥφαιστος 122,6 137, 3 Ἥφαιστε ἰῃ γθΙϑ 
Ἡοιηοχίοο 137, 13 

ἠἡχητιχός, ἠχητιχώτατος ὁ χαλχός 39, 10 
ἦχος. ἤχων ἀπαϑῷς ἀντιλαμβάνεσϑαι 88, 18 

ϑάλασσα. τὸ πῦρ φεῦγον τὴν ϑάλασσαν 36, 6 
ϑαμά 961], 1 (οχ Ηοιῃ.) 101, 11 
ϑάμνος οΧ ΕἸηρθάοοϊο 113, δ 
Θαμύρας 100, 26 101, 10 14 102, 11 14 

29 81 

ϑανάσιμος. τὸ μὴ ϑανάσιμον χαχὸν τοῦ 
ϑανασίμου μεῖζον 48, 32 Β6. 

ϑανατηφόρος (περίοδος, ΟΧ Ρ]αἰ.) 18, 38 
864. 

ϑάνατος θ2, 4 ϑάνατος ψυχαῖσιν ὑγραῖσι 
γενέσϑαι ὁχ Ηθτϑοϊίο 18, 39 ϑάνατον ἐπι- 
φέρει (τὸ ϑνητόν) 14, 8 μετὸ ϑάνατον ἐν τοῖς 
ζῶσι γενόμενοι 68, 8 ϑάνατοι, ορῃ. γενέσεις 
88, 6 

ϑάπτειν. ταφέντα πρὸ τῆς πόλεως θ8, 24 
ϑαρρεῖν. ἤδη ϑαρροῦντες λέγωμεν 96, 81 

λεκτέον τοίνυν... ϑαρρούντως 172, 14 
ϑάτερος. διὰ ϑατέρου τῶν βραχέων (βο. 

φωνηέντων) 00,16 ὁ ϑατέρου χύχλος, ΟΡΡ. 
ὁ ταὐτοῦ χύχλος (ὁχ Ρ]αί. Τί. ῥ. 8106) 
24, 81 8η. 25, 21] τῶν μήτε ἑαυτὰ μἢτε 
ϑάτερα διεγνωχότων 78, 1 



ϑαῦμα 

ϑαῦμα. πᾶς ϑαύματος ἄξιος βίος 97, 19 
ϑαυμάσιος. τὸ ϑαυμάσιον, ἀΐδί. ἐλεεινόν οὐ 

γελοῖον 97, 1014 594, 29 

ϑαυμαστός 64,1 ϑαυμαστὸς τούτων ἄγγελος 
109, 11 ἰγοπΐθθ τὸν ϑαυμαστὸν ἐκεῖνον 
Κωλώτην 62, 1 ϑαυμαστὸν οὐδέν, οὐδὲν 
ϑαυμαστόν (οτὰ ἐστί) 62, 11 18 95, 18 Δ]. 
ϑαυμαστῶς διδάσχων 14, 1 

ϑέα (τῆς φυχῆς ἀπόλυτος) 78, 8 ἵνα τὰς ϑέας 
ἐπιτελέσῃ τῷ δήμῳ 64,7 

ϑέαινα, πᾶς ὁ μοιραῖος διάχοσμος τῶν ϑεαινῶν 
13, 9 

ϑεάματα (ἀστρολογικά) θ0, 4 (νοερά) 72, 36 
(τὰ ἐν Ἅιδου) 61, 1 (τὰ ἐν οὐρανῷ 66, 14 
(τὰ ἐκεῦ 128,1 οἵ. 95, 4 ὁ τῶν ϑεαμάτων 
τούτων ἄγγελος 110, 8 23 111,6 126, 24 

οἵ. 19, 26 τοῖς περὶ τῶν μισθῶν... ϑεά- 
μασιν 50, 84 

ϑεᾶσϑαι 110,28.29 τὸ ἀνάλογον ἐπ᾽ ἀμφοῖν 
ϑεώμενος 29, 2 

ϑεατὴς τῶν ἀληϑῶν ὅ9, 8 τοὺς... τῆς 
τοιαύτης ἱστορίας ϑεατάς θὅ, 7 

ϑεῖος. αἱ προϊστάμεναι τῆς τάξεως (τοῦ οὐρανοῦ) 
ϑεῖαι μονάδες ὅ0, 1 τὰς τῶν ϑείων ἀνδρῶν 
ψυχάς 100, 1 ὁ ϑεῖος Πλάτων, Νεστόριος 
18, 34 32, 6 88, 1 ϑεῖοι δαίμονες, ΟΡΡ. 
ἀγγελιχοί 74,19 οοηΐ. δαιμόνιος (δικαστικαὶ 
τάξεις) 101, 4 (πρόνοια) 456, 6 γεννῆσαι προ- 

νοίας ἐκ τῶν ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας 
14,168 ϑείων καὶ δαιμονίων σωμάτων 22,20 
(ψυχὴν γίνεσϑαι) ϑείαν καὶ δαιμονίαν 98, 28 
ϑεῖον ὄχημα, αἶδὲ. ἀγγελικόν οἱ δαιμόνιον 
20,29 ψυχῶν γένη ... ϑεῖον δαιμόνιον ἦρωι- 
χὸν ἀνθρώπινον 8606. ΡῬ]δΐ. 112,1 ϑειότερον 
τρόπον, ΟΡΡ. δαιμονιώτερον δὅ7, 20 τρόπον 
ἄγνωστον ἡμῖν καὶ ϑεῖον ὅθ, 18 ὀνόματα 
ϑεῖα 38, 160, δοηΐ. μυστιχά 32, 8 δειμάτων 
ϑείων πλήρεις ὅ9, 18 οοηΐ. νοερός (εἶδος 
ζωῆς) 38,10 (αἰτίαι) δδ, 81 ϑεῖον πῦρ, ΟΡΡ. 
τὸ παρ᾽ ἡμῖν 26, 4 ϑεία μουσιχῆ, ΟΡΡ. ἀν- 
ϑρωπίνη 102,16 ϑεῖον γενητόν, ΟΌΡ. ἀν- 
ϑρώπειον γενητόν (ὁχ Ρ]αι.) 21, 6 5864. 
28,323 Βα. 24,6 86ᾳ. 358, 33 72, 4 9 ϑεία 

ζωή 36, 4 ϑειοτέραν ἀλλαξάμενον ζαγὴν τῆς 
μετὰ τοῦ σώματος 110, 283 ϑεία περίοδος 
125,36 ϑεῖον σῶμα 70,10 ϑεία ψυχὴ, ΟΡΡ. 
παθϑητιχή 49, 21] ϑεία ψυχὴ τοῦ παντός 
121, 19 θεῖος νοῦς 24, ἐ 121, 228 ϑεία 
νόησις 110, 23 ϑεῖον φῶς 120,26 122, ὅ --- 
ἢ πρὸς τὸ ϑεῖον συγγένεια, ὁμοιότης 4, 4 
49,28 χατὰ τὸ ἐν ἑαυτῷ ϑεῖον 110, 21 ---- 
τὰ ϑεῖα, Εγηῃ. τὰ στοιχεῖα 9ὅ, 20 ΟΡΡ. ἡ 
γένεσις 80, 20 1206, 4 τῆς τῶν ϑείων 
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ἐπιστήμης 87,11 τὴν περὶ τῶν ϑείων ὑφ- 
ἤγησιν 118,1 τὰ ϑειότατα τῶν ὄντων 21, 10 

ϑείως, ΟΡΡ. ποιναίως 89, 1 ϑείως ἐνερ- 
Ἱοῦσαν 110, 32 ϑείως ἐνδειξάμενος 8ὅ, 6 

ϑέλγειν. ὄμματα ϑέλγειν ὁχ ΒοτηθΤῸ 124,10 
ϑέμις. ὃ μηδὲ ϑέμις εἰπεῖν 16, 36 οὐ πάσαις 

δὲ ϑέμις ἐπιβήμεναι ΟΥ̓ΔΟΌΪΌΙΩ 65, 17 -- 
6. 866. 6. ἰηΐ. οὐ γὰρ ἦν τὸ ὁλιχῶς ζῶν 
ϑέμις τῷ μερικωτάτῳ συζῆν 121, 39 

θέμις. τῇ θέμιδι τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν 
᾿Ανάγκην 120, 21 ὅ0, 88 39 αἱ τῆς θέμιδος 
ἐπικλήσεις ... λέγουσαι σαφῶς θέμι καὶ 
Ἀνάγκη 120, 23 Βα. 

ϑεμιτόν 117, 35 (ο0πὶι. ἐστὶ) 134 ἔτ, 1 οὐδὲν 
ταύτης ἔξω γενέσϑαι ϑεμιτόν ὅδ, 28 οὐχ ἦν 
ϑεμιτὸν ... συνάψαι 99, 18 

ϑεογονία. εἴ τις ἔστιν τῆς ϑεογονίας τοῖς 
Ἕλλησιν πατήρ 118,8 αἱ ᾿Ἑλληνικαὶ ϑεογο- 
νίαι 120, 22 

ϑεοειδής. αἱ ϑεοειδεῖς ψυχαί 36, 3 
ϑεόϑεν λαβοῦσα 78, 16 
ϑεολόγος, ϑεολογιχῶς οὗ, Ιπηᾶθχ δαοίο- 

ΤΌΤ τ. ΟΥΡΒΘῸΒ 
ϑεοπρεπὴς ἁρμονία 84, 18 ϑεοπρεπέστεραι 

ψυχαί 128, 26 
ϑεός. τὸν ἕνα τῆς πάσης αἴτιον παλιγγενεσίας 

ϑεόν 24,18 ϑεός ἐστιν δπερχόσμιος ὃ χρόνος 
ἐχεῖνος 23,190 πρῶτος ϑεὸς τῶν καιρῶν (2) 
25,32 ὁ Μὴν... ϑεὸς ὧν ὑφίστησι τὸν 
ἀριϑμούμενον μῆνα 22, 12) (Νόμος ϑεός) 
90,21 31 ἡ μὲν εἱμαρμένη (χατὰ Πλάτωνα) 
οὐ ϑεός, ἡ δὲ ψυχὴ τοῦ χόσμου ϑεός 127, 
24, οἷ. 9 844. --- ἐπιστῆμαι πάντα τὸν τῇδε 
τόπον νοῦ καὶ ϑεῶν ἐπλήρωσαν 123, 21 
(Ὀρφέως) εἰδότος τὰ τῶν ϑεῶν πατέρων 
ὄντων 118, 3 οἱ ϑεοὸὶ τὰ μὲν ἄνωϑεν 
ἀπὸ τῶν αἰτίων χομίζονται, τὰ δὲ αὐτοὶ 
ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι συνυφιστᾶσι 317, 32 80 
τάξεις ϑεῶν καὶ δαιμόνων, ϑεῶν τε καὶ 
ἀγγέλων πἷπη. 119, 88 120, 14 21, αἶδί. 

δαίμονες 14, 20 24 90, 11 ϑεῶν ὄντων καὶ 

δαιμόνων ὑπουργούντων τοῖς ϑεοῖς δ6, 13 
(ΡΙδἴο) ἐφεξῆς τάττων ϑεοὺς δαίμονας ἥρωας 
ἀνϑρώπους 112, 4 Βα. (ϑεοί, δαίμονες, ψυχαὶ 
τῆς ἐν τῷ χόσμῳ πολιτείας φύλακες, ἐπί- 
χουροι, ϑῆτες) 16, 3284ᾳ. ὅ8, 25 864. 39, 84 
40 δαίμων χατὰ σχέσιν καὶ ϑεός, ἀἶδί. αὐτὸ 
δαίμων χαὶ αὐτὸ ϑεός 98, 22 846. ἔστι καὶ 
ἄλλα γένη μαχραίωνα ἐγγὺς ϑεῶν ὄντα 22, δ 
τοῖς ἐγχοσμίοις ϑεοῖς τε καὶ τοῖς μετὰ 
ϑεούς Ἴθ, 19 ϑεοὶ οὐράνιοι θθ, 4 ϑεοὶ χϑόνιοι 
θ4,1 ὑπὸ δῆ τινων χρησμῳδηϑέντα ϑεῶν 
ΘΊ, 32 οἱ ϑεοὶὲ τὰ μήπω παρόντα ὁρῶσιν 
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ὡς ἤδη παρόντα χτέ. 110, 256 οἷ. οἱ κρείτ- 
τους 

ϑεοσεβής (γένος) 27, 25 
ϑεότης (ἡ μοιραία) 51,2 τὴν μίαν ϑεότητα 

τὴν προεστῶσαν τῆς εἱμαρμένης ὅ0, 36 
ϑεότητες 92, 18 

ϑερινός (τροπιχὸς χύχλος) 69, 18 (χατάστα- 
σις) 80, 256 (ϑερινὴ ὥρα Ἀρεϊχη) 80, 32 

ϑέρμη 80, 32 
ϑερμός. ϑερμότερος, ΟΡΡ. ψυχρότερος 831, 

21 28 

ϑερμότης 80, 38 
Θερσίτης 104, 6 Βα. 
ϑέσις, ἀϊδί. ῥῖψις 80, 22 Βα. 
ϑεσμὸς ἀπαὶ μαχάρων ΟΣ ΟΥΔΟΌΪΟ 11ὅ, 11 
Θεσσαλονίκη 64, δ 
Θετταλία 90, 16 
ϑεωρεῖν (ἀριϑμῶν τὴν ἰδιότητα) 34, 23 (τὸ 

τρίγωνον μαϑηματιχῶς κχαὶ διαλεχτικῶς) 
38,18 τὸ τῆς ἀρετῆς εἶδος ἐν μεσότητι 
ϑεωρούμενον 82, 21 (μουσικῆς) ἐν Ὀρφεῖ, 
ἐν Θαμύρᾳ τεϑεωρημένης 102, 14 

ϑεωρητιχός. τὸν ϑεωρητικώτερον τρόπον καὶ 
μυϑιχῶς ὅ4, 12 

ϑεωρία (τοῦ σπορίμου τριγώνου) 33,18 (τῶν 
ἀριϑμῶν) 833, 28 (τοῦ καιροῦ) 40, 81 (τῶν 
χοσμικῶν περιόδων) 38, 8 4 τὴν σύμπασαν 
τῆς δικαιοσύνης ϑεωρίαν 52,25 τὴν περὶ τῶν 
ὅλων ϑεωρίαν δ6, 3] ἡ περὶ τῆς χοσμικῆς 
τάξεως ϑεωρία 51,18 τὴν περὶ ψυχῶν ἁπλῶς 
ϑεωρίαν ποιεῖσϑαι 110, 31 (τῶν πραγμάτων) 
προηγουμένην δεῖ ποιεῖσθαι τὴν ϑεωρίαν 
ὅ2, 1 τὸ δόγμα ϑεωρίας ἐστὶν ἄξιον 114, 26 
ἀξιόλογος ϑεωρία 94, 82 ἄγρυπνος τοῦ νοῦ 
ϑεωρία 5], 28 

ϑεωρός 32, 8 
ϑηλυπρεπὴς μουσικὴ 101, 20 τὸ ϑηλυπρε- 

πές, ΟὈΡ. τὸ ἀρρενωπόν 9], 8 
ϑῆλυς, ΟΡΡ. ἄρρην. (ἴππων) ϑηλειῶν 138, 3 

ϑῆλυ 10δὅ, 84 λόγος ἄρρενος πρὸς ϑῆλυ 
26, 11 ϑήλεα 81,11 91,10 111,3 ἀπέχϑειαν 
πρὸς τὸ ϑῆλυ πᾶν λαβών 101, 26 

ϑήρ. ϑηρῶν ΟΧ ΟΥΔΟ. 115, 10 ἔν. ΟΥΡΕ. 
111, 8 

ϑήρα (καιροῦ) 10,14 87,12 
ϑηρᾶν τὸν καιρὸν (τῶν γάμων) 27, 84 
ϑήρειος φύσις (ὁχ Ρ]αἰ)) 99, 11 111,20 

112, 10 
ϑηρίον, οοῃΐ. ἄλογον 88, 22 28 ΟΡΡ. ἄνϑρω- 

πος 91,31 10ὅ, 81 111, 32 τῆς εἰς τὰ 

ϑηρία μετοιχήσεως 115, 20 αἱ ἐκ ϑηρίων 
εἰς ϑηρία μετενδυόμεναι (ψυχαί) 109, 18 

105, 36 

Π ΙΝΡΕΣΧ ΥΕΒΒΟΕΥ͂Μ ἴδιος 

ϑηριώδης ζωή (οοπΐ. ἄλογος) 39, 26 (ΟΡΡ.- 
νοερά) 99, 18 ϑηριώδη τὰ ἄλογα μόρια 
48, 3δ 

ϑῆτες (Ρ]αίοπίοί) ἐοικότες ταῖς μερικαῖς 
ψυχαῖς 16, 31 8356 ὅ9, 31 4,1 

ϑητεύειν 58, 82 
ϑητιχός. τὸ ϑητιχόν, αἶδέ. φυλαχικόν οἵ 

ἐπιχουριχόν 39, 856 (ψυχαὶ) εἰς τὸ ϑητικὸν 

συντελοῦσι γένος (τῆς ἐν τῷ χόσμῳ πολι- 
τείας) ὅ8, 30 33 

ϑνητοειδής (τοῦ πάϑους ζωή) 39, 17 
ϑνητός. ϑνητὸν γένος (οχ Ρ]4(.) 73, 36 5Βα4- 

τὸ ϑνητόν 49,16 15 14,2 ὃϑνητόν τι 20, 28 
ὡς ϑνητῶν καὶ ἐφημέρων ἁπτομένας 738, 29 
τὰ ϑνητά, ΟΡΡ. τὰ ἀίδια 20, 24 256 ὅτι χαὲ 
ἄλλα ἐστὶ ϑνητὰ πρὸ ἡμῶν 22, 2 

ϑρηνεῖν 89,1 (ἑαυτὸν) 8ὅ, 10 (ἐπὶ τῇ μνήμῃ) 
101, 22 

ϑρῆνοι 8ὅ, 86 τῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ ϑρήνων 
108, 8 

ϑρόνος τῆς Ἀνάγκης (οχΣ Ρ]Δί.) 120, 10 544. 
25 121,1 

ϑρυλεῖν. ἐτεϑρύλητο ταῦτα 67, 31 
ϑύγατρες ἔν. ΟΥΡΗ. 116, 18 
ϑυμιᾶσϑαι. βοτάναι ϑυμιώμεναι 62, 13 
ϑυμιχός. ἐμπάθεια ϑυμική, αἰδὲ. ἐπιθυμητιχὴ 

90, 14 ϑυμιχὸν πάϑος 104, 12 
ϑυμοειδῆς. τὸ ϑυμοειδές, αἰδί. λογικόν Θὲ 

ἐπιϑυμητιχόν 137, 36 
ϑυμός. ζωὴν ... πλεονάζουσαν κατὰ τὸν 

ϑυμόν 102, 38 108, 18 πρεπούσης ... τῷ 
ϑυμῷ τῆς εἰχοσάδος (ἀΐδί. νοῦς θὲ λόγος) 
108, 190 δουλεύει ϑυμοῖς (ψυχή) 77, ὅ 

ἰᾶσϑαι 6. θη. ἐκείνην καὶ τῆς μνήμης καὶ 
τῶν ... ϑρήνων ὁ Νεστόριος ἰάσατο 108, 4 

ἰατρός 18,6 
ἰδέα. ζῴων ἰδέαι 80, 33, ΟΡ». ἰδέα ἀνϑρο»- 

πίνη 110,1 6 8 ἑχάστην τῶν ἰδεῶν μὴ κατὰ 
τὴν ἑαυτῆς ἰδιότητα τῶν ζῴων εἴδη γεννᾶν, 
ἀλλὰ πάσας δεῖσϑαι μιᾶς... ἄτοπον 115, 34 
μία γὰρ ἰδέα τεταγμένης ἐστὶ πολιτείας 
108, 22 ἰδέα ἰδεῶν 139, 36 --- τῃοσίοχὶοθ 
ἰδέα τοῦ παντὸς λόγου σεμνότης ἐστὶν 17, 4 
τῶν ἑπτὰ ἰδεῶν τὸ μέγεϑος ἥρμοσεν τῷ 
λόγῳ 17, 8 μετέχουσι τῆς τοιαύτης (86. 
ποιητικῆς) ἰδέας 61, 4 

ἴδιος. δαίμων ἑκάστου τις ἴδιος 90,23 91,17 
ἴδιος, ΟΡΡ. χοινός (ἔϑη) 90, 18 (σώματα) 
129,11 μηδὲν ἴδιον ἡγεῖσϑαι, πάντα δὰ 
χοινά 188, 18 Βᾷ. τὸ ἴδιον ἐπίπροσθεν 
τίϑενται τοῦ χοινοῦ. 40, 21 ἰδίᾳ ἑκάτερον 
132, 16 
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ἰδιότης (γένους) 21, 24 (ἀστέρων) 28, 3 (ἀρι- 
ϑμῶν) 84, 23 (ἰδέας) 11δ, 86 τὸν βίον ταῖς 
τῶν μοιρῶν ἀφοριζούσας ἰδιότησιν 104, 4 

ἰδιωτεῖαι, ΟΌΡ. ἀρχαί (ὁχ Ρ]4[.)) 82, 21 
ἰδιώτης, οοπὶ. ἀπράγμων (οχ Ρ]Δι.) 106, 8 
ἱδρύειν. τοῖς ἱδρύσασιν ἐν νοήσεσιν χαϑαραῖς 

τὴν «-.. ἐνέργειαν ὅ9, 8. (ψυχῆς) ἐν ἑαυτῇ 
σταϑερῶς ἱδρυϑείσης 838, 24 

ἰέναι. τοῦ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἰόντος (χρόνου) 29, 18 
ἱερατιχός. ὁ μέγας ἀνὴρ ἱερατικός 1017, 21 

ὁ ἱερατικὸς τρόπος τῆς ἀγωγῆς (τῶν γάμων) 
38,16 11 ἱερατικαὶ γεννήσεις 21, 31 ἱερα- 
τιχὴ δύναμις 68,22 ἡ ἱερατιχὴ τέχνη 32, 28 
ἡ ἱερατιχή 120, 11 οὐ τὴν ἱερατικὴν μόνην 
{ίνεσϑαι διὰ τοῦ δαιμονίου γένους 118, 28 
οἱ ἱερατιχοὶ λόγοι... χωρίζοντες ἀπὸ τῶν 
σωμάτων τὸς ψυχάς 62, 28 -“--- ἱερατικῶς 
38,19 

ἱερεύς 103, 80 
ἱερός (αἰών) ἔν. ΟΥΡΙ, 117, 9 (λόγος) 120, 8 

(λόγος τῶν Μουσῶν) 40, 12 (ἔργα) 31, 81 

(γάμοι) 87, δ. 21 τὰ ἱερά ὅϑ8, 26 ὁ τῶν. 

Μουσῶν ἱερὸς ἀριϑμός 41, 25 (πεντὰς ἱερὰ 
δικαιοσύνης, δίχης) 26, 26 ὅθ, 160 (τῆς σε- 
λήνης) ὁ μῦϑός ἐστιν ἱερός δ0, 30 

ἱεροσχοπία 87, 84 
ἱερουργία 817, 22 
ἰχτῖνος. ἰχτίνων χαὶ λύχων καὶ ὅσα ἁρπα- 

χτιχά 106, 13 

ἱμάτιον. ϑοἰμάτιον τοῦ προσώπου ἀφελοῦσα 
θὃ, 8 

ἰοβόλα (ζῷα) 106, 14 

ἰός, οοπὶ. σῆψις, σηπεδών 88, 21 88 
ἰοῦν. τὸν χρυσὸν... ἰούμενον καὶ σήψεως 

ἀναπιμπλάμενον 40, 8 
ἵππειος. χυνείας ψυχῆς εἰς ἵππειον ζῷον 

μετιούσης 100, 11 
ἵππος 110,2 ὃ 81 (ἄρρενες καὶ ϑήλειαι) 138,2 
ἰσημερινὸς κύχλος 6θ, 14 
ἰσομήκης (ἀριϑμός, οχ ΡΙΑαΐ.) 34, 11 
ἰσότης, ΟΡΡ. ἀνισότης 84, 31 
ἱστάναι. εἰ... ἔστησαν οἱ ἀστέρες 70, 14 

στάντα, ΟΡΡ. ῥάβδον κινουμένην, χυλιόμενον 
τροχόν 10,138 14 ἑστῶσαν (πλευρὰν τρι- 
Ἰώνου) 060 Θογγυρίο 30, 1 ἑστώς, ΟΡΡ. 
κινούμενος (ἀριϑμός) 22, 14 (ζωή) 9ὅ, 29 
τὴν ἑστῶσαν ἀεὶ χαὶ ἀκίνητον βασιλείαν τῆς 
᾿Ανάγχης 120,28 τῶν ἀεὶ ἑστώτων λόγων 
51,16 --- πρὸς τοὺς διαφϑείροντας τὸν χόσμον 
ἱστάμενος (οδϑιδίοη.8) 2ὅ, 33 

ἱστοποιία 31, 4 
ἱστορεῖν σορη 806 76 τοὺς τὰς ἐναντίας δυ- 

νάμεις τῷ πυρὶ μὴ ἱστορήσαντας ἀξιομάχους 

Η ἹΝΡΕΣΧ ὙΕΒΒΟΒΥ͂Ν 

᾿ 

χαϑειργνύναι 101 

οὔσας 26, 2 ψυχὴν τὸ ψυχῶν ἱστορήσασαν 
52, 21 - ἐγαΐογα, πααγα 69, 8 91, 8 

(γυναιχὸς) περὶ ἑαυτῆς ἱστορούσης 1017, 28 
Ῥᾶ88. ταῦτα τοῖς πρὸ ἡμῶν ἱστορημένα 
τυγχάνει 51, 12 ἀπὸ πάντων τῶν περὶ τοὺς 

χλήρους.... ἱστορημένων 93, 11 ἱστοροῦνται 
(Ἀριστέας, ᾿Ἑρμόδωρος, ᾿Επιμενίδης) μετὰ 
ϑάνατον ἐν τοῖς ζῶσι γενόμενοι θ8, 1 

ἱστορία (ἀ0θ Ετὶβ ἔλθμ]4) 60, 21] 62, 26 
(μεριχή) 52, 19 οὐχ ἀπίθανος ἡ ἱστορία 
125, 88 --- τὴν περὶ τῶν ἀναβιούντων ἰστο-- 
ρίαν ... ἄλλοι ἤϑροισαν 61, 38 ἱστορίαι τῶν 
ἀναβίωσιν ἐχόντων 110, 190 ἐξ ἄλλων... 
παρὰ τοῖς ἔμπροσθεν ἀναγεγραμμένων στο- 
ριῶν 62,81 τὰ ἀπὸ τῆς ἱστορίας ἔϑη 104, 14 
- ἀθ ἔρϑἷβ σοῦ βοβεΐβ τοὺς τῆς τοιαύτης 
ἱστορίας ϑεατάς θδ, 1 ἡ καϑ᾽ ἡμᾶς ἱστορία 
χαὶ μιχρὸν πρὸ ἡμῶν 101,20 αἱ ἱστορίαι 
τῶν τε παλαιῶν χαὶ τῶν νέων χαὶ καϑ' ἡμᾶς 
88, 80 πολλοῖς ἧἦ ἱστορία τῶν χακῶν εἰς 
ἀγαϑὸν τελευτᾶν οἶδεν 93, ἐ 

ἱστορικοί 68, 20 
ἴσχειν λήϑην 129,9 
ἰσχύς, 800. Ὁ]. ἰσχῦς ἀσϑενείας 82, 22 
ἰτητιχός. ἱτητιχωτέρων, ΟΡΡ. ἡσυχαστιχω- 

τέρων 31, 238 
ἰχϑύς. ἐξ ἁλὸς ἔμπορος ἰχϑύς ὁχ Ερθ- 

ἄοοϊο 118, 6 
ἴχνος τι παρασπασάμενα 130, 2 

χαϑαίρειν. οἱ ἐν Ἅιδου καϑαίροντες ἡμᾶς ἣ 
χολάζοντες 406, 9 ἣ χαϑαρϑησομένας ἣ κο- 
λασϑησομένας 117,20 24 καϑαρϑέντες 88,34 
διὰ φιλοσοφίας κεχαϑαρμέναι (ψυχαί, οχ 
ῬΙ]δί. Ρμαθϑα. ὑ. 1145) 92, 2 4 8 

χαϑαρεύειν. χαϑαρεύαν ὅλης, τῆς τῶν πολ- 
λων ζωῆς ὃ39, 1 40, 18 (ψυχαὶ) ποιχίλων 
αἱρέσεων χαϑαρεύουσαι 112, 29 διὰ κινήσεων 
ον τῆς ἐνταῦϑα ποικιλίας χαϑαρευουσῶν 
08, 10 

χαϑαρός (φῶς) 30, 1 (δύναμις, οομΐ. ἄυλος) 

18, 11 (νοήσεις) ὅ9, 8 (φαντασίαι, ΟΡΡ. με- 
μιασμέναι) δὅ9, 11 --- τοῖς χαϑαρῶς ἀσω- 
μάτοις 2θ, 81 

καϑαρότης 79, 19 
χάϑαρσις 111,11 διὰ τῆς χαϑάρσεως τῆς ἐκ 

τῶν παϑῶν 126, ὁ κάϑαρσις ἡ ἀποβολὴ τῶν 
«0. τῇ γενέσει συμφύλων παϑῶν (ΟΡ. 
μιασμός) 120, 8 

καϑαρτής. τοῖς ϑεοῖς τοῖς τῶν ψυχῶν χα- 
ϑαρταῖς 608, 36 

καϑειργνύναι. 
χράσεις 80, 24 

τὰς τῶν καϑειργνυμένων 



192  καϑηγεμών 

χαϑηγεμών 32,8 62,2 
καϑήχειν. εἰς τὰς ψυχάς τις (ἀπὸ τῆς προ- 

νοίας) χαϑήχουσα διανομὴ τοῦ χατ᾽ ἀξίαν 

Η ἹΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥ͂Ν χατάγειν 

κακύνειν. ἡ μὲν (νόσος) χαχύνει μὴ ἀπολ- 
λῦσα, ἡ δὲ (ἀδικία) χακύνουσα διόλλυσι τὸ 

ἔχον αὐτὴν 48, 14 χκακυνϑῆναι 86, 19 
ὅδ, 80 79,4 τὴν εἰς ἡμᾶς χαϑήκουσαν καχωτικός. ἀστέρας καχωτιχούς, ΟΡ. ἀγα- 
φύσιν 40,1 ϑοποιούς 28, 9 

χαϑιέναι. εἰς τὴν ἐξέτασιν χαϑεὶς ἀπορεῖ Καλλιόπης υἱὸς (Ὀρφεύς) 102, 14 
.180, 1 

χαϑιστάνειν 317, 21 

χάϑοδός ἐστιν ἄνωθεν ἀπὸ τῶν μετεώρων 
εἰς τὴν γῆν 124,21 αἱ ψυχῶν χάϑοδοι εἰς 
τὴν γένεσιν ὅθ, 12 ὅθ, 86 δ7, 6 11 11 
124, 24 χάϑοδοι ψυχικαί ὅ8, 8 124,5 16 
ἢ χάϑοδος τῶν λογιχῶν ψυχῶν 111,13 τὰς 
εἰς τὰ ἄλογα ζῷα χαϑόδους 108, 183 τῶν 
πρώτας καϑόδους ποιησαμένων ψυχῶν 112,22 

χαϑολικὴ πρότασις, ΟΡΡ. μεριχή 160,11 
καϑόλου. τὸ καϑόλου, ΟΡΡ. τὸ μεριχόν 46,14 

οὗ. ὅλος 
καϑορᾶν, κατιδεῖν 28, 8 ὅ6,29 57,26 79,34 

119, 883 81 χαϑεωραμένων 22, 20 
καϑυπερτερεῖν ἢ καϑυπερτερεῖσϑαι (γο6. 

δΒίχ0}.) 28, 836 

καιρός, αἶδί. χρόνος 41,4 χατὰ καιρόν, αἰδέ. 
ἐν χρόνῳ 41,2 οἱ παραπίπτοντες καιροὶ τῶν 
πράξεων 317, 26 τοῦ χαιροῦ.... τῶν ἱερῶν 
Ἰάμων 51, δ τοῦ καιροῦ τοῦ δέοντος εἰς 
τοὺς γάμους 40, 85 8186. τῶν τῆς εὐγονίας 
χαιρῶν καὶ δυσγονίας 81, 10 καιρὸς σπόρι- 
μος 16,21 831,11 οὗ 1δ,1 16,18 23 2,380 
81,25 διὰ τὴν παρὰ χαιρὸν σποράν 1ὅ,1 15 
πρῶτος ϑεὸς τῶν καιρῶν (Ὁ) 2ὅ, 82 

καχία, ΟΡΡ. ἀρετή 16, 5718644. κακία τελεία 
185, 22 τῶν ἀχροτήτων εἰς χακίαν παρα- 
βαλλουσῶν τὰς ψυχάς ὅ2, 2ὅ 

χαχοδαιμονία. ζωῆς. .. οὐ παντελῶς χα- 
χοδαιμονίαν ἀπειλούσης 917, 18 εἰς καχοδαι- 
μονίαν ὠϑῶν (βίος) 917, 20 

χακχοποιοὶ τῶν παρανατελλόντων δυνάμεις, 
ΟΡΡ. ἀγαϑαί 25, 1 

χαχός. ἕν φϑείρει, τὸ χαχόν 417, 40 48, ὅ 

πᾶν καχὸν φϑαρτιχὸν οὗ ἐστι κακόν 40,10 Βα. 
τὸ μὴ ϑανάσιμον καχὸν τοῦ ϑανασίμου μεῖζον 
48, 10 383 τὸ μὴ εἶναι ἔλασσον χαχὸν τοῦ 
εἶναι καχῶς 48, 12 τὰ κακά, ΟΡΡ. τὰ ἀγαϑά 
120,22 τίνα τὰ ὄντως χαχά, ΟΡΡ. τὰ ἀλη- 
ϑῶς ἀγαθά 171, 838 Βη6ᾳ. τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ 
καὶ καχά, αἰδί, τὰ σωματικά οἱ τὰ ἐχτός 

82, 1ὅ 86 τῶν κακῶν ϑεὸς ἀναίτιος, οὐχὶ 
τῶν ἀγαθῶν 120, 83 τῶν μεγάλων καχῶν 
αἱ πράξεις ψυχῶν εἰσι μεγάλῃ φύσει χρα»- 
μένων χτέ. 89, 28 Βα. 

χαχοῦν. τῶν πέντε πλανητῶν ἕκαστος χα- 
χωϑείς 29, 3 Σελήνη χαχωϑεῖσα 29, 6 

χάλλος 83,9 138, 16 ΟΡΡ. αἶσχος 88, 26 
κάλλη 88, 86, ΟΡΡ. αἰσχρότητες 82, 22 
τῶν τοῦ κάλλους σχημάτων ἐστὶν (ἡ ποξησις) 
διαχορής 6], ὅ 

χαλλωπίζειν. (ἀηδόνες) χαλλωπιζόμεναι ταῖς 
ἑαυτῶν ... φωναῖς 101, 18 

καλός. τὸ καλόν, ΟΡΡ. τὸ αἰσχρόν 148, 14 
τὸ αὐτό καλόν οἷ. αὐτός 

χανόνες τῶν ἀγαθῶν χαὶ τῶν ἐναντίων 78, 1 δ 
κανόνες ἠϑιχοί 84, 19 20 κανόνες μοιραῖοι 
58, 28 

κάπηλος 101, 24 
καρδία. ἡ καρδία τὸ ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς 

εἶχεν ἐγκείμενον τῷ βάϑει 62, 6 ὑπελείπετό 
τι ζώπυρον περὶ τὴν χαρδίαν 62, 16 

χάρχινος. τὸ ἀπὸ καρχίνου (ἡμικύχλιον) 

28, 38 
χάρος. ἐξέγερσιν ἀπὸ τοῦ χάρου τούτου 
124, 12 

καρπός. τῶν ἐχ γῆς καρπῶν 90,10 τὰς 
ἐναντίας τοῖς χαρποῖς τούτοις τιμωρίας ὅ8, 1 

τῶν νοερῶν χαρπῶν ἀποπληρωτιχόν 121, 28 
χαρποῦσθϑαι μισθούς 52, 26 
Καρυστία λίϑος 26, 3 
κατά, (ἥλιος) κατ᾽ αὐτὸ τὸ ζῳογόνον κέντρον 

ἱστάμενος 28,29 χατὰ τόπον κινούμενον, 

χίνησις 68, 13 113, 910 ἔστι (ψυχῶν) τὰ 
ὀχήματα... ὄμματα καϑ᾽ ὅλα ἑαυτὰ καὶ 
ὦτα 08,2 κατὰ τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων 
χρατεῖ τὸ χεῖρον 20, 186 χατὰ τινὰ (80. πα-- 

ραδείγματα βίων) εἰσίασιν εἰς τὴν γένεσιν 
αὗται 72,18 (ψυχαὶ) κινοῦνται... καὶ χατὰ 

τὸν λόγον χαὶ χατὰ τὴν φαντασίαν 79, 14 
κινεῖσθαι... τὸν κόσμον σύμπαντα χατὰ 
πάσας τὰς ἐν αὐτῷ χινήσεις 127, 5 τῷ χατὰ 
τὸν Ὀρφέα μύϑῳ 101,19 τῷ χατὰ τὸν Γύγου 
πρόγονον διηγήματι πὲ. 60, 80 8Βᾳ. Κωλώτου 
ψυχρευομένου κατὰ τὴν λέξιν 60,32 παιδείαν 
καϑ' ἣν ἐτράφησαν 16, 12 τὴν κατ᾽ ἀρετὴν 
ἄσχησιν 98, 868 χαϑ᾽ ἡμᾶς ποδίγα αδίαξο 
88, 29 107, 20 

καταβάλλειν. τὰ σπέρματα. .. καταβάλλεται 
εἰς γῆν 80, 28 

χαταβοᾶν. καταβοήσαντος (Πλάτωνος) τῶν 
ποιητῶν 100, 13 

καταβολὴ τῶν σπερμάτων εἰς γῆν 30, 317 
χατάγειν. (ψυχὰς) τὸν Ἐρμῆν εἰς Ἅιδου 



καταγέλαστος 

χατάγειν 111, 20 οΧχ ἔτ. ΟΥΡΒ. ἵν. 14 
ὑβρισταὶ κατάγονται ἔν, ΟΥ̓ΡΆ. 111, 81. Ὀθ 
ΡΙδίουθ ἀϑάποΐ δηΐπηδηι βἰβίπθηΐθ κατάγειν 
ψυχὰς εἰς τὴν γένεσιν, εἰς ἄλογα ζῴα, εἰς 
ϑήρειον φύσιν, εἰς ἀλογίαν πἷπι. 1017, δ 9ὅ, 14 
111, 81 112, 1031 104,19 (τὰς ἡρωικὰς 
ψυχὰς) μέχρις ἀνθρώπων κατάγει χαϑάπερ 
τὰς ἀνθρωπίνας μέχρι ϑηρίων 111, 82 εἰς 
ἕν ὑλιχὸν (τὴν πόλιν) χατάγων 130, 22 14 

καταγέλαστος 104,9 
χαταγώγιον θὅ, 1 

χαταγωγός. χάσματα ... ἀναγωγά τε καὶ 
χαταγωγά ὅ0, 11] πολλὰ τῆς λήϑης αἴτια 
χαταγωγὰ τῶν ψυχῶν 128, 4 

χαταδεῖσϑαι,  γηιαγο αἀγρεεγο ὅδ,28 τοῦτο 
... ἱκανῶς κατεδήσατο Πλωτῖνος 98,14 τὴν 
ἀϑανασίαν καταδεῖται τῆς ψυχῆς 45, 4 τὸν 
σχοπὸν τῆς μυϑολογίας ταύτης καταδήσει 
δὅ, ὅ τὴν... αἰτίαν καταδήσασϑαι 96, 16 
[πὰ Βϑιαρ. ἢ. 8349, 18 Β88.] 

χαταχλείειν, ἧὗ φυχὴ ... τὰ γεννήματα 
ἑαυτῆς ἐν ἑαυτῇ καταχλείει 89, 20 τὰς 
ἀσχέτους ἡμῶν ... ζωὰς χαταχλείομεν 121,31 
ἵνα τὴν περὶ ϑεῶν ἀλήϑειαν ἄρρητον χατα- 
κλείωσιν ὅ9, 16 

χαταχλύζειν. βαπτίζοντα τὴν ψυχὴν καὶ 
χαταχλύζοντα 84,6 (ἡ φανταστιχὴ ψυχὴ) 
ὁπὸ τῆς ἐν (τῷ σώματι) ὑγρότητος χαταχλυ- 
ζομένη 128, 81 ἣν (ψυχὴν) μὴ κατέχλυσεν 
τὸ πόμα τοῦ ποταμοῦ τῆς Λήϑης 125, 27 

χαταχοσμεῖν δ2, 21 128, 22 

χαταχούειν τῶν τὴς Δίχης φϑεγμάτων 
88, 17 

χαταλαμβάνειν. (γενέσεων) χαταληφϑεισῶν 
ἀπὸ τῆς σπορίμης ὥρας 82, 18 

καταλάμπειν. ὁ ψυχιχκὸς λόγος ... ὑπὸ νοῦ 
χαταλάμπεται καὶ χαταλαμφϑεὶς κτέ. 38,36 Βα. 

κατάληψις χαιροῦ 24, 52 
καταλιμπάνειν. ὑπερβολὴν οὐ καταλιμπάνει 

τῆς... πλημμελείας 100, 2 
καταμέμφεσθαι ἑαυτὸν τῆς ἀφροσύνης 80, 6 
καταναγκάζειν οχίσογα τὴν τῶν καιρῶν 

ἐπιστήμην εἰ μηδὲν ἄλλο κατηνάγχαζεν 31,26 
χαταναλίσχειν 41, 11 

κατανέμειν τηθ. τὰς χατανειμαμένας τὴν 
πρόνοιαν ὅ0, 88 

κατανοεῖν. τὰς τῶν πλανωμένων. .. κατα- 
νοεῖν χινήσεις 28, 14 

χατανόησις (τοῦ χαιροῦ τῶν ἱερῶν γάμων) 
91, δ (τῆς τοῦ παντὸς τάξεως Βἷτη,) 37, 8ὅ 

1δ, 84 τῆς περὶ (τὸν μῦϑον) ἐφήψαντο χα- 
τανοήσεως ὅ2, 8 μετὰ τὰς τῶν ἀπλανῶν 
χατανοήσεις 28, 18 
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κατανοητιχός. τινὰ τά τε ἄλλα κατανοητι- 
κώτατον 67, 8 

χαταντᾶν. εἰς μίαν ὁμοιότητα... χατήντα 
20, 28 (ῥύσιν) ἀπὸ τῶν φωτεινοτάτων εἰς 
τἀναντία χαταντῶσαν 122, 10 ἀριϑμὸς εἰς 

τὸ πέρας τῶν ὄντων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καταν- 
τῆσας 128, 86 

χκαταπέμπειν (ἀπορροίας) 28, 1 
χαταπίπτειν εἰς ἀλογίαν 100, 23 
χαταπλήττειν 0888. ὅθ, 18 ὑπὸ τῶν ἔξω 

χαταπλαγείς ὅ9, 9 οἵ, 83, 8 
καταρριζοῦν (νοχ Ῥ᾽αίοηΐ 68). (φυτὰ) χατ- 

ερριζωμένα ἐν τῇ γῇ 20, 6 8 οἱ περὶ τὸν 
μυελὸν ἔμενον ἔτι δεσμοὶ κχατερριζωμένοι 
62, 6 

χαταρχὴ 1,4 
χατασχεδαννύναι. τοσαύτην αὐτῶν χα- 

τασχεδαννύναι τραγῳδίαν 100, 9 
κατασχεὺυ ἡ οὐρανοῦ 49,30 κατασχευὴ φύσεως 

68, 22 πρὸς χατασχευὴν τῆς ἀποφατιχῆς 
προτάσεως 48, 1 

κατασχηνᾶσθϑαι (οΧ ΡΙ αἰ.) 122, ι1 
κατασπᾶν. τὰς ψυχὰς εἰς τὰ ἄλογα χα- 

τασπᾶν 100, 21 

κατάστασις (ϑερινή) 30, 26 
κατάταξις (ψυχῆς ἐν σώματι) 114, 80 98,9 

ἐν ἡμῖν... πάρεστιν ἡ ἡμετέρα ψυχὴ δῆλον 
ὡς ἐν κχατατάξει (ΟΡ. ἐν σχέσει) 98, 20 

διττῆς οὔσης τοῦ ἀλόγου ψυχώσεως τῆς μὲν 
ἐν κατατάξει τῆς δὲ ἐν σχέσει 99, 14 οὗ, 
114, 18 29 ΟὮΡ. σχετικῶς 118, 33 

Ἀκατατάττειν. ἄλλης ψυχῆς εἰς ἄλλο σῶμα 
καταταττομένης 124, 86 κχατατάττεσϑαι ἐν 

αὐτοῖς (Β6. σώμασι) 118, 28 
χατατείνειν (λόγους) 49, 82 ἀέθθογογα ὅσα 

κατατείνει περὶ τῶν ἐν “Αἰδου λήξεων Δ]. 
δ8, 4 ὅδ, 8 72, 381 61, 19 106, 21 

χατατέμνειν. κατατμηϑέντα ἀπολέσθαι 
108, 1 

χαταφαίνεσθαι. οὐ ῥάδιον ἔμοιγε κατα- 
φαίνεπαι 100, 11 

καταφανής. γέγεται 
δ4, 11 

χαταφατικᾶς, αἶδί, ἀποφατιχῶς 139, 11 
καταφέρειν. κχαταφέρεται χεραυνός 26, 4 
καταφιλεῖν 63, 8 
καταψηφίζεσθαι. φιλοσοφία πάλαι χατα- 

ψηφίζεται πάσης αἰσθήσεως 102, 24 [χα- 
ταψηϊφίζεται τῶν ὄντων ὡς μὴ ὄντων 
11, 51 

κατέχειν παρ᾽ ἑαυτῷ 90, ὃ λήϑῃ ὑπερβαλ- 
λούσῃ κατείχετο 107, 26 τὸ ῥητὸν ἀριϑμῷ 
κατέχεται 8, 13 

καταφανής 59, 24 
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104 χατηγορεῖν 

κατηγορεῖν. οἷα ὁ μῦϑος οὗτος κατηγορεῖ 
100,4 κατηγορούμενος ὅρος, κατηγορούμενον 
(χυϑιτ.), ΟΡΡ. ὑποκείμενον 186, 11 16 

κατιέναι. ὡς... εἰς ἡμᾶς οἱ χλῆροι κατ- 
ιοῦσιν 94, 9 ψυχαὶ χατιοῦσαι εἰς γένεσιν 
111,9. 112,28 26 δ7, 6 εἰς ἄλογα ζῷα χατ- 

ἰέναι 111,9 ἀνιόντες καὶ κατιόντες δεόμεϑα 
τῶν μοιρῶν 57, 19 

χατορϑοῦν. εἰς τὴν χατωρϑωμένην τῶν 
πραγμάτων γένεσιν 41, 1 

χατορϑωτιχός. τὸ κατορϑωτιχὸν ἐν τοῖς 
ἔργοις 39,18 

χάτοχος. τῶν ταῖς Μούσαις ... 
100, 12 

κάτω βλεπουσῶν (ψυχῶν) 80, 18 τῆς εἰς τὸ 
χάτω ποιήσεως τῶν ἀνωτέρων 94, 13 

χέντρον 10, 3 4 1 χινεῖται ἔχαστος (τῶν 
ἀπλανῶν) περὶ τὸ ἑαυτοῦ χέντρον 22, 22 
69,20 (ἥλιος) περὶ τὸ κέντρον ἐθὰς ἔρχεται 
ΟΣ ΟΥΔΟΪΟ 95, 21 (ἥλιος) κατ᾽ αὐτὸ τὸ 
ζῳογόνον χέντρον ἰστάμενος τὸ μεσημβρινόν 
28,290 ἐπὶ τῶν ἄλλων χέντρων, αἶδί, ἐν 
τῷ παρανατέλλειν 28, 11 τὸν ὅλον χόσμον 
ἐν... πέντε κέντροις συνεπλήρωσεν θ9, 117 

χεραυνός 20,51 

χευϑμών. γαίης ἐς χευϑμῶνα ἢγ. ΟτρΡΒ. 
111,15 

χεφάλαιον. τὸ χεφάλαιον (τῆς Ὀρφέως μου- 
σιχῆς) ἡ Λέσβος ὑπεδέξετο 101,22 --- σαρυΐ 
διδνὰὶ 4 Βη4. ραδβϑίτῃ ὅθ, 34 89 δ7, 24 τὴν 
ἐν βραχυτάτοις κεφαλαίοις τομήν 52, ὁ 

χεφαλὴ Ὀρφέως 101, 238 
Κῆρ. ἔϑνεα Κηρῶν οΣ Επηρθᾶοο]ο θῦ, 23 
κηρύττειν. ἐχηρύττετο σαφῶς 1260, 32 
κινεῖν. τὸν περὶ ἑαυτὰ χινεῖν ἀέρα θ8, δ 

πνεύματος χίνησις ... ὑπὸ γῆς κινουμένου 
124,26 τὴν ῥάβδον τὴν περὶ τῷ δαχτύλῳ 
κινουμένην 70, 12 (τῶν ἀπλανῶν) κινεῖται 
ἕχαστος περὶ τὸ ἑαυτοῦ χέντρον 22, 22 τῶν 
διὰ (τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου) κινουμένων 383, 22 
(σελήνη) ἀπὸ (τοῦ ἡλίου) χινουμένη καὶ 
ἐπ᾽ αὐτόν 29,18 διὰ τῶν ἀπὸ (τῆς εἷμαρ- 
μένης) κινουμένων ἀπλανῶν χαὶ πλανωμένων 
ὅρων τε καὶ στοιχείων 32, 2 χινεῖν μὲν τὴν 
εἱμαρμένην, κινεῖσθαι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν 
χόσμον σύμπαντα κατὰ πάσας τὰς ἐν αὐτῷ 
κινήσεις 127,4. 18 830 (εἱμαρμένη) τὴν ἐναν- 
τίαν κινεῖ χίνησιν τῇ προτέρᾳ κυχλήσει 
121,16 βᾳ. οὗ, 11 αἱ προσεχῶς (τὸν χόσμον) 
κινοῦσαι ϑεῖαι μονάδες 50,2 ὅλον (Λάχεσις) 
κινεῖ τὸν οὐρανόν 118, 18 --- τῶν χινουσῶν 
(τὰς περιφορὰς) αἰτιῶν 19, 4 πᾶν τὸ γινό- 
μενον ὑπ᾽ αἰτίου γίνεταί τινος χαὶ τούτου 

κατόχων 

ΠΗ ΙΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥΜ χίνησις 

χινουμένου 18, 2: τὸ δὲ χινούμενον ἐν 
ταὐτῷ μένειν ἀδυνατοῦν... φϑαρήσεται 18, 
2686. 19,4 τὸ ἀπὸ χινουμένου πᾶν ὑποστὰν 
μεταβλητόν 19, 11] τὰ κινούμενα, τὰ ἀεὶ 
χινούμενα 21, 81 22, 15 18 69, 18 τὰ αἴτια 

διάφορα τὰ ἀεὶ κινούμενα 20,31 χινούμενος, 

ΟΡΡ. ἑστώς (ἀριδμός) 22,14 (ζωή) 9, 29 
δυνάμεις χινούμεναι, χινοῦσαι 139, 80 πᾶν 
χύχλῳ χινούμενον περίοδον ἔχει 20,28 (πορ- 
ρωτάτω) τῶν χύχλῳ κινουμένων τὰ εἰς γῆν 
χύπτοντα 108, 268 κατὰ τόπον χινούμενον 
θ8, 13 

χινεῖσϑαι, 56 πιοῦεγε χελιδόνας ... κινεῖσθαι 
καὶ ἐχτινάσσειν τὴν νέχρωσιν 62, 21 --- χινεῖν 
πρός τι γ9] εἴς τι φιοῦογ6 αἰέχωσηι αὐ αἰἐσωα 
φύσεως ἐπιτηδειότης ἕκαστον χινεῖ πρὸς τὸ 
οἰχεῖον ἀγαϑόν 80,9 κινῶν τὰς ψυχὰς εἰς 

τὴν τῶν χλήρων ὑποδοχήν 79,12 14 (ἡ 
ψυχὴ) κινεῖται πρὸς τὰς ἀποπτώσεις ἐκείνων 
89, 22 οὗ. 16, 35. 809 70, δ 6 -- ἰ. 4. πιρ- 
ἔαγα οὐκ ἀσφαλὲς (τὰ ἔϑη) κινεῖν 9ὅ, 25 
(τὸ πᾶν) κινοῦν εἰς ἄλληλα πάντα καὶ μετα- 

βάλλον σώματα ἄλλα εἰς ἄλλα 87, 28 
χίνημα. τοῖς ἔνδον ἡμῶν χινήμασιν 86, 8 
κίνησις, ΟΡΡ. στάσις 12,12 χινήσεως αἴτιαι 

(δυνάμεις, αἶδί. γνωστικαί) 139, 21 ἐναντίαν 

χινεῖν χίνησιν (ΟΣ ΡΙΔ4ἴ.) 127, (10) 16 18 

πᾶσα τραχύτης ἐμποδών ἐστι ταῖς χινήσεσιν 
93, 34 πᾶσα γένεσις ἢ κχίνησίς ἐστι ἢ μετά 
τινὸς χινήσεως 18,24 Β44. λυϑείσης οὖν τῆς 
ὑποστησάσης αὐτὸ κινήσεως φϑαρήσεται (τὸ 
κινούμενον) 19, 8 8ᾳ. (ἔχοντα) τὴν κατὰ 

τόπον κίνησαν διὰ τὴν αὐτοχινησίαν 113,9 
10 ἔξωϑεν ἔσω κίνησις 48, 81 διά τινων 
ἁπλουστέρων κινήσεων δύνασϑαι σημαίνειν 
τὰς ἐννοίας 68, 8 δ 10 --- χίνησις πνεύματος 
124, 256 κίνησις ν6] κινήσεις πλανωμένων, 
διᾳαττόντων ἀστέρων δἷπι. 28, 14 69, 19 23 

119,28 124,32 Β44. κίνησις τοῦ οὐρανοῦ 
19,35 βαᾳ. χίνησις τοῦ χόσμου 31,86 87,4 5 
αἱ ἐν τῷ κόσμῳ (γ01 ἐν τῷ παντὶ) χινήσεις 
21, 2 121, 6 τῶν ἐν (τῷ χόσμῳ) πάντων 

ἀσωμάτων χινήσεων χαὶ σωματιχῶν πασῶν 
19,26 ὁ μὲν (δαίμων) τὰς ἔνδον ἡμῶν ἐπι- 

τροπεύει κινήσεις, ἡ δὲ (τύχη) τάς εἰς τὸ 
ἔξω προϊούσας 90,29 τοὺς ἐν τῇ ψυχῇ 
τύπους τῆς οἰχείας χινήσεως 122, 838 τὴν 
ἀστάϑμητον (ψυχῶν) κίνησιν ὅ4,32 ἡ φυσιχὴ 
διὰ τροφῆς χίνησις 128, 21] δαιμόνων... 
ποιναίων κινήσεις 89,4 χίνησις τῶν ἀλόγων, 
ΒΥΏ. ὁρμὴ 89,18 ταῖς χυριωτέραις κινήσεσιν 
ἀχολουθούσας τὰς ἀκυροτέρας δδ, 839 τὴν 
ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων κινήσεων ποίησιν 51, 32 



κινητιχός 

τὰς εἰς ἡμᾶς χινήσεις διαβαινούσας ἐκεῖϑεν 
(ἀπὸ τῶν Μοιρῶν) 119, 4 

κινητιχός. (προφητιχαὶ ἐνέργειαι χινητικαί, 
αἰᾳί. γνωστικαί) 79,20 πάντων οὖσα χινη- 
τιχὴ τῶν ἐγχοσμίων 24, 31 τὴν ἀμφοτέρων 
κινητιχήν 71,36 χινητιχὴ τῶν χοσμιχῶν 
περιόδων αἰτία 127, 9 13 

Κλαζομένιος θ8, 2 
Κλεώνυμος ὁ ᾿Αϑηναῖος γτράϊνίγαι 68, 

4 10 

κλῆρος. εἰς τὸν τῶν ϑητῶν χωροῦσι χλῆρον 
(ψυχαί) 54, 1 κλῆρον λαγχάνουσιν ἀπὸ τῶν 
ὅλων 86, 8 δέονται τῆς τῶν χλήρων χομ- 
ψείας 106,22 οἵ. 91,26 --- χλῆροι ἴπ γῖδμο 
Ῥιδίοηΐοο 40,8 ὅθ, 8 ὅϊ, ὃ 58, 1 29 70, 

20 Βα4ᾳ. 71, 29 8Βα4ᾳ. 7ὅ, 18 864ᾳ. 18, 38 
19, 2 Βα4. 84, 12 31 118,11 28 

χληροῦσϑαι δογέϊγί. κχληρούμενοι 10, 26 
106, 16 ἔμπροσϑεν τῶν χληρωσαμένων 81, 8 
-- 801. 0488. Δοῖῖνο Β0η8.: πρῶτον χλη- 
ρωϑῆναι, πρῶτος χληρωϑείς, ἐσχάτη χλη- 
ρωϑεῖσα 10, 21 28 1ὅ,11 18 10 86,10 
88, 7 10ὅ, 16 τὸ λαχεῖν οὐχ ἄλλο τι ση- 
μαίνει ἣ τὸ χληρωϑῆναι 75, 16 

κλῆσις. αὐτοπτικὴν χλῆσιν τῆς μεγίστης 
ϑεοῦ ταύτης (᾿Ανάγχης) 120, 117 

χλώϑειν. τὰ χλωϑόμενα 119,12 ἀμετάστροφα 
τὰ χλωσθέντα ποιοῦσαν 1190, 21 120, 6 

Κλωϑώ 50, 39 11], 33 118, 32 844. 119,11 
86ᾳ. 37 86ᾳ. τῆς μεγίστης Ἐλωϑοῦς 
119, 94 

«λῶσις 1109, 10 20 

χλῶσμα. νήμασι χαὶ χλώσμασιν 119, 8 τοῖς 
χκοσμιχοῖς χλώσμασιν 120, 12 

χυνάμπτειν. οἱ χνάμπτοντες τὸν ᾿Αρδιαῖον 
(οχ ΡιΙδὶ.) δ, ὅ 

κοιλότης. ἐν χοιλότησιν δένδρων θ2, 19 
χοιμηϑῆναι (οχ Ρ]Δΐ.) 124, 6 
κοιμίζειν 124,10 
χοινός (παῖδες, γυναῖχες, χρήματα 8]., ΟΧ 

ΡΙΔ:.) 132, 26 βΒαα. 133, δ 17,29 ὁ πάντα 
χοινὰ ποιῶν 17, 6 τὸ ἴδιον ἐπίπροσθεν τί- 
ϑενται τοῦ χοινοῦ 40, 21 οὗ. 23 τὰ ἔϑη τὰ 
παρ ἑχάστοις ἴδιά τε χαὶ χοινά 96, 18 

χοινοῦ τινος μεταλαχόντα 9θ, 6 εἰς τὴν 
χοινὴν χώραν τὴν ἑστίαν τῆς γενέσεως 66, 2 
ὁ Ἕρμῆς κοινὸς πασῶν ἐστι τῶν. ὡρῶν 
81,1 οὐχ ἀρκούμενος τοῖς κοινοῖς περὶ τῶν 
ψυχῶν λόγοις, ΟΡΡ. τὰ χαϑ᾽ ἕκαστα 560, 17 --- 
τὸ χοινῇ πάσης ὡς ἑνὸς τῆς πόλεως ὄν 
133, 12 

χοινωνεῖν. τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὐ χοινωνεῖν 
ἀλλήλοις ὁχ Ατἰβίοί. 129,8 ῥΙθσπαυθ κζ6- 
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ποίΐνο οατοΐ πᾶσα πόλις χοινωνούντων ἐστὶν 
ἀλλήλοις ἀνθρώπων 129,10 χαϑ' ὃ χοινω- 
νοῦμεν τοῖς ἀλόγοις 91, 21] ψυχὴν γενέσει 
χοινωνοῦσαν 122, 21] χοινωνοῦσα πρὸς τὴν 
ἀμείνονα (ζωήν) 8ὅ, 80 τὴν πόλιν χοινωνεῖν 
αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν ὀρϑῶς 132, 6 

κοινωνία. ὅτι πάντων μὲν εἶναι κοινωνίαν 
οὐχ ἐνδέχεται, τὸ δὲ ὡς πλείστων εἶναι τὴν 
χοινωνίαν αΐρετόν οἰΐδὰθΒ Ρ]αίοηθπι ἀο- 
ΟἸἶ889 129,14 οἵ 1 βα4ᾳ. τὴν χοινωνίαν 
τὴν ἐν τοῖς πλείστοις ὡς ὁμονοίας αἰτίαν 
180, 25 --- ποιεῖν τὴν ἐν τῇ πόλει χοινωνίαν 
μάλιστα τὸ πάντας ταὐτὸν λέγειν τὸ ἐμόν 
καὶ οὐκ ἐμόν 182, 12 8η4ᾳ. φύλαχες τῆς 
ἀμφοτέρων (τοῦ παντὸς καὶ ἡμῶν) κοινωνίας 
86,18 εἰς χοινωνίαν ἄγειν τὴν τῆς γενέσεως 
αἰτίαν 381, 1 τὴν τοῦ “Αρεως πρὸς τὴν 

᾿Αφροδίτην χοινωνίαν 180, 86 
χοινωνοὶ τῶν λόγων 10], δ 
χολάζειν 111,29 ἢ καϑαρϑηδομένας ἣ χο- 

λασϑησομένας 117, 20 οἵ, 406, 9 τοιάσδε 

χολάζονται χολάσεις 67, 33 κχολαζομένους 
ταῖς μεγίσταις χολάσεσι ὅθ, 20 

χόλασις οἷ, κολάζειν, οοπὶ. χκάϑαρσις 117,11 
χολάσεις ὅθ, 20 67, 38 93, 20 οοηΐ. πόνοι 
92, 21 

χολαστήριον ὅδ, 1 δὅ8, 20 
κολαστιχός ὅθ, 19 20 61,21 

χολοφών. τὸν χολοφῶνα τούτοις ὑπάρχειν 
Φιλίννιον 64, 9 

κομήτης. ὡς οἱ χομῆται τισιν ἄστροις (συμ- 
περιάγονται) 92, 9 

κομιδῇ 121,81 
χομψεία τῶν χλήρων 10, 22 
χόνις. αὐχμοῦ καὶ χόνεως μεστὰς (ψυχάς) 

(οχ Ρ]δἱ.) 6ὅ, 21 109, 10 
κοπετός. ϑρήνους χαὶ χοπετούς 8ὅ, 836 
κόρη (οχ Ρὶαἰ.) 79, 16 20 
Κόρη. ὁ μῦϑος τὴν Κόρην ἁρπασϑῆναί φησιν 

ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ (86. μετοπωρινῇ) 51,2 
χόρος. τὸ ᾿χόρον'... οὐχὶ πλησμονήν, ἀλλὰ 

χαϑαρότητα σημαῖνον (ὁΧ Ρ]α(.) 18, 11 
χορυφαῖος. τῶν Πλατωνιχῶν οἱ χορυφαῖοι 

52, 9 
Κότος ὁΧχ Επιρθάοοϊθ θὅ, 23 
χοσμεῖν. πρόνοια... χοσμοῦσα τὰ μέρη 

δῦ, 8 
χοσμιχός (τάξις) 18,1 27,10 36,30 ὅ0, δ 

51, 18 70, 16 (περίοδος) 21, 2 238 82 ὅ6,1 
38, 8 12,8 121, 121, 9 (περιφοραί) 81, 22 
(κύκλοι) 12, 16 (σφαῖρα) 834, 38 (χρόνος) 

21, 380 (ζωή) 19, 32 21, 32 (παραδείγματα) 

11, 13 (πολιτεία) ὅ8, 22 (νόμοι) 58, 26 

12" 



106 χοσμοχράτωρ 

54, 26 96, 84 (δήμιοι) ὅ4, 36 

121, 36 
χοσμοχράτωρ. τῶν ἑπτὰ χοσμοχρατόρων 

22, 28 
κόσμος. πάντα ἐν χόσμῳ φέρεται καὶ τάξει 

108, 19 --- ὁ χόσμος, δγη. τὸ πᾶν 21, 21 ὃ 

ὅλος χόσμος 21, 6 28, 88 ὅ4,2 69, 16 πᾶς 

ὁ κόσμος 31, 29 40, 39 89, 26 τὸν ἐμφανῆ 
χόσμον 180,85 τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζαγῆς 
(μέτρον), ἀΐδί. τῆς τοῦ νοητοῦ ζωῆς 19, 24 
81 πρὸ τοῦδε τοῦ χόσμου τὸ ἕν 41, 14 
πκόνδε τὸν κόσμον ἐχ πάντων ὄντα τῶν 
αἰσϑητῶν.... μᾶλλον ἡνῶσϑαί ῴαμεν ἑκάστου 
τῶν μερῶν ἐξ ὧν ἐστιν 131,21 26 συστατὸν 

τὸν χόσμον ἐκάλεσεν (Πλάτων) 17,26 ὁ χόσμος 

ἐκ πολλῶν ἐστι δεσμῶν 17,26 οἵ. 131,23 
(ἄλυτος) 11,20 30 (ἀγένητος, ἄφϑαρτος, ΟΡ». 
Ἱενητός, φϑαρτός) 117,31 18,18 844. 26 846. 
(ἀίδιος 866. Ατίβέοί.) 110, 22 8ᾳ. τοὺς δια- 
φϑείροντας τὸν χόσμον (ἰ. 6. δίοϊοο8) 2ὅ, 33 
- τοῦ χόσμου σύστασις 41, 18 (τάξις) 49, 

89 84. (περίοδος, περίοδοι) 10, 28 22, 11 
40, 39 12,16 ἡ εἱμαρμένη αἰτία τῶν τοῦ 
χόσμου περιόδων 120, 86 Βᾳ4ᾳ. (κινήσεις) 
31, 986 (ψυχή) 121, 26 (στοιχεῖα) 384, 31 

(μέρῃ 21, 31 120, 851 (δόσεις) 71, 19 --- ἐν 

τῷ χόσμῳ, Βγῃ. ἐν τῷ παντί 27, 1 οἵ, 1 
14,11 9ὅ,11 90,82 107,18 οἱ ἐν τῷ κόσμῳ 

δημιουργοί (ὁχ ΡἰΔί.) 817,18 ἡ ἐν τῷ κόσμῳ 
πολιτεία δὅ8, 26 108, 11] πᾶσαν τὴν τοῦ 
κόσμου πολιτείαν 96, 29 οἱ ἐν τῷ χόσμῳ 
κρατοῦντες, διοικοῦντες τὴν σωματιχὴν φύσιν 
16,391 84 χατὰ τὴν ἐν τῷ χόσμῳ δίχην 81,13 
πάντα τὰ ἐν τῷ χόσμῳ χυχλοφορητιχά 21,1 
πάσας περιόδους τῶν ἐν τῷ χόσμῳ ζώντων 
23, 21 

κουφός. χουφότερα τὰ περιβλήματα θὅ, 21 
χρᾶσις 81,109 χράσεις 31, 16 20 κατὰ τὰς 

τῶν χαϑειργνυμένων χράσεις 830, 25 
κρατεῖν Δ080]. τοὺς ἐν τῷ χόσμῳ χρατοῦν- 

τας 106, 31 9ὅ, 80 τοῦ χρατοῦντος στασιά-- 
σαντὸς 16,4 χρατεῖ.... ἄλλο ἐν ἄλλοις" τὸ 
οὖν χρατῆσαν ἐν ἡμῖν συνδεῖ πρὸς τὸ ἐν 
(τοῖς ἀλόγοις) χρατοῦν 98, 16 Βα. ἐκ δυοῖν 

(ἀριϑμῶν) ὁμοιότητι χεχρατημένων 34, 24 --- 
χρατεῖ παρ Αἰγυπτίοις λόγος 29, 8 εἰ δὲ 
ταῦτα χρατοίη 112, 20 

Κρατερός 64,11 
κρατητιχός. δύναμιν χρατητιχὴήν 109, 2 
χράτος 96, δ χράτος ἔχει χαὶ ταῦτα μεταλ- 

λάττειν τάς τε λήξεις... 97,2 τὸ χράτος 
τῶν εἱμαρμένων περιόδων 20,10 διὰ τὰ 
χράτη τῶν οὐρανίων 108, 38 

1 ΙΝΌΕΧ ΡΕΒΒΟΒΕΥ͂Μ χύησις 

(πνεῦμα) [κρατύνειν. τῶν οὐρανίων... τοὺς τὰ ἕτερα 
τῶν ἐναντίων χρατύνοντας 81,28 ἀφ᾽ ὧν αἱ 
γενέσεις χρατύνονται 38, 21 

χρείττων. οἱ χρείττονες (ΐ. 6. ϑεοί οἱ δαί- 
μονες) 32, 1 40, 6 10 ὅ2, 26 ὅ83, 81 72, 86 

84, 11 22 οἱ κρείττονες (κρείττους 110, 24) 
ἡμῶν 16,20 78, 890 79, 16 110, 24 τῶν 
ἑπομένων ϑεοῖς χρειττόνων ἡμῶν γενῶν 
ὅ9, 21 

Κρής 68, 8 
χρίσις. ἐν ταῖς (διχαστῶν) χρίσεσιν 54, 19 

ψυχιχαὶ κρίσεις ὅ8, 12 ---- ἣ μὲν γνῶσις ἐνέρ- 
γεῖα, κρίσις οὖσα τῶν γνωστῶν, ἡ δὲ χρίσις 
ἀπαϑῆς 6θ,24 χρίσις, ὀρθὴ κρίσις 77,39 88,19 
93,18 16 18 οοῃΐ. λογισμός 88, 32 ἀΐδί. 
ὄρεξις 94, 21 χρίσις τῆς ψυχῆς 84, 31 τὰς 
(ψυχῆς) κρίσεις 78, 10 κρίσιν ἐφιστάνειν 
τοῖς βίοις 106, 32 107, 2 τὴν τοῦ Τιμαίου 
κρίσιν 114,11 

Ἀριτήριον 483,5 20 τίνα τὰ χριτήρια τῶν 
πραγμάτων τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν 
11, 82 Β64ᾳ. τὰ ὄντως χριτήρια 78, 16 8646. 
τοῖς οἴχοϑεν χριτηρίοις 78, 26 

χριτῆς 37,9 1], 8 ἀξιόχρεως χριτῆς 82, 31 
κριτιχός. χριτιχὴ τῶν ὄντων τῆς ἀξίας 

ἐστὶν ἡ φρόνησις 43,24 χριτιχώτερον τὸ 
ἀυλότερον 67, 11 

Κρόνιος. Κρονία περίοδος 20, 21] τῶν ὡρῶν 
τὴν χειμερινὴν εἶναι Κρονίαν 80, 29 

Κρόνος (ἀγχυλομήτης) 838, 14 τὸ ἀργυροῦν 
Ἱένος ᾧ φησιν (Ὀρφεὺς) ἄρξαι τὸν μέγιστον 
Κρόνον 38,1 οὗ 30,30 36 90,2 Βα. -- 
Κρόνος Ῥἱδηθία 29,4 6 

χρυόεις. Τάρταρον ἐς χρυόεντα ἔν. ΟἸΡΙΙ. 
111, 38 

κρύπτειν. ἡ φύσις χρύπτεσθαι φιλεῖ ὁχ Η6- 
τϑοὶίο 58,22 (ὥραν χειμερινὴν) χρύπτουσαν 
ὑπὸ τῆς τὰ σπέρματα 80, 29 τὰ γεννήματα 
(Κρόνου) τὰ χεχρυμμένα 30, 86 ἐχφαντικὴν 
τῶν κεκρυμμένων λόγων 80, 86 τῶν ἐν τῷ 
μύϑῳ κχεχρυμμένων 52, 11 

κρύφιος. ἐν τῷ χρυφίῳ χαὶ ἀγνώστιρ ὅ8, 21 
κτῆσις τῆς ἀρετῆς 84, 6 
κυβερνᾶν. (τὴν τάξιν τῶν οὐρανίων) 0, 31 

(τὴν ἐν τῷ γενέσει πολιτείαν) ὅ1, 4 (τὴν 

γένεσιν) 92, 29 (τοὺς γενεσιουργοὺς βίους 
41.) δ8, 29 90, 24 91, 18 72, 21 

κυβερνήτης 18,1 120, 34 
κυβιχός (εἶδος) 26, 24 (ἀριθμός) 8ὅ, 21 

κύβος 34, 26 2628 38 35, 6 ὅ0, 21 ὁ χύβος 
ὑπερβάλλει τὸν μὴ χύβον 26, 82 

κύησις (ἐννεάμηνος, ἑπτάμηνος) 80, 14 19 

32, 9 



χυΐσχειν 

χυΐσχειν. τελειοῦσθαι τὰ χυισχόμενα ἢ ἀμ.- 
βλίσχεσϑαι 31, 16 

κυχλεῖν. κατ ἀριϑμὸν ὁ χρόνος... κυχλεῖ- 
ται (ΟΣ Ρ]4,.) 23, 8 4 1 

κύχλησις (0Χ ΡΙΔί.) 121,4 12 864. (αἰτία 
τῆς χυχλήσεα)ς) 24, 14 

χυχλίζειν ἑαυτόν 85, 2 

χυχλιχός (ἀριϑμός) 26, 22 (περίοδοι) 20, 22 
(ὁμοιότης) 85, 8 

χύκλος εἰχὼν τοῦ νοῦ 70, 1 84ᾳ4ᾳ. ζῳοφόρος 
χύχλος 28,831 ζῳδιαχὸς χύχλος 88,21 69,19 

ἐνιαυσιαῖος κύκλος, μηνιαῖος τῆς σελήνης 
χύχλος 28,84 86 ἐν τῇ ἀπλανεῖ τοὺς πέντε 
χύχλους 69,12 διὰ τῶν πλανωμένων χύχλων 
119,23 οὗ 9 31 αἱ τῶν κύχλων ἀπο- 

χαταστάσεις 72, 11 χοσμιχοὶ χύχλοι 72, 16 
-- κύχλοι ἴῃ Ρ]αῖ, ὐγίμο δὅ, 26 κχύχλος 
ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου (ὁχ Ρ]αἴ. Τίηι. ᾿. 3705) 
24, 8381 διαστρέφονται (ἀρετῆς) οἱ χύχλοι 
11, 23 ψυχιχὸς κύχλος 84, 81 καὶ γὰρ τῶν 
λογικῶν χαὶ τῶν ἀλόγων ἐστὶ χύκχλος τις 
11,8 πάντα πορεύεσθαί τινα κύκλον οὕτως 
81, 9 τῆς κατὸ χύχλον ἀποχαταστάσεως 29, 9 

πάντων χατὰ χύχλον μεταβαλλόντων 87, 18 
κύχλῳ περιιόντα, φερόμενα, κινούμενα 22,19 
20, 11 21 108, 25 --- κύχλα χρόνοιο ἔγ. 
ΟΥΡιι. 116, 29 

κυχλοφορητιχός. πάντα τὰ ἐν τῷ χόσμῳ 
χυχλοφορητιχά 21,1 

κύόχνος (ἰῃ Ρ]αί. τσίθο) 98, 32 99, 2 
100, 12 101, 11 13 104,21 117,31 102, 2 

106, 80 109, 16 11 

κυλίειν. τὸν ἐπὶ τῆς γῆς χυλιόμενον τροχόν 
10, 13 

Κυλλήνιος ἙἭ. μῆς ἔν. ΟΥΡΒ. 117, 14 
κύνειος. οἷον χυνείας ψυχῆς εἰς ἵππειον 

ζῷον μετιούσης 100, 11 
κύνεόν τε δέμας ἔτ. ΟἸΙΡΆ. 116, 38 
κύπτειν (πορρωτάτω) τῶν κύχλῳ κινουμένων 

τὰ εἰς γἦν χύπτοντα 108, 26 
κυριεύειν. τοῦ χυριεύοντος τῆς τῶν ἐννεα- 

μήνων (ἑπταμήνων) σπορᾶς 32, 20 Βα. 
κύριος. (ἀριθμὸς) κύριος ἀμεινόνων καὶ χει- 

ρόνων γενέσεων (ὁΧ Ρ] αἰ.) 21,8 8ὅ,81 82, 24 
τοὺς τῶν συνέρξεων, γάμων κυρίους 271,16 84 
πόσων βίων ἐστὶ χυρία (ψυχῆ) 79, 81 ἡ 
κυρίως αἴσϑησις χαὶ τὸ κύριον αἰσϑητῆριον 
(ΟΣ Ασίβίοί.) 08, 16 χυριώτατον αἴτιον τὸ 
τελιχόν 47, 18 τὸ χυριώτατον τέλος τῆς ... 
ϑεωρίας 383, 11 χυριώτερα ... εἰς χρίσιν 
ΤΊ, 390 ἕπονται ταῖς χυριωτέραις περιόδοις 
αἱ ἀκυρότεραι (ὁχ Ατίβίοϊ.) εἶτα. 20, 28 24 
ὅδ, 88 ὅθ, 1 --- χυρίως 22, 1 
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κῦρος ἴθ, 11 
Κῦρος βασιλεύς 60, 1 86. 
κυροῦν (μοῖραν, ΟΧ ΡΪΔ1.) 119, 6 (αἴρεσιν) 

10, 9 τὰ ἔϑη διὰ τὸν χρόνον κυρωθέντα 
9ὅ, 24 

κύρωσις 119, 9 
κύτος. τὸ τῆς ψυχῆς χύτος (ὁχ Ρ]αἰ. Τίπι. 

Ῥ. 443) 98, 18 ῥόθιον χύτος ἡμῶν (ὁΧ ΟΥ̓δ- 
συ]ο9ὴ 51, 16 

χύων 48, 51 101, 29 Β]4. 110, 8 4 κυνῶν 
ἀλόγων ΟΧ ΟΥ̓ΔΟῸΪΟ 97,28 (δαιμόνιόν τι 
ἄλογον) τὰ λόγια κυσὶν ἀπεικάζειν εἴωϑεν 
11ὅ, 80 

Κωκχυτός. ὑπὸ πλάχα Κωχυτοῖο ἔν. ΟΓΡΆ. 
111, 31 

κῶλον (βτδιῃμ.) 73, 6 1 38 

κωμῳδία 47,29 

λαγχάνειν 6. ἰηΐ. (ἡ πεμπὰς) τὸ ἄριστον 
ἔλαχε τῶν σχημάτων ἀφορίζειν 69, 16 

λαιμαργία (ΡΙαἰ.) 86,1 6 88, 38 ἀσῖ. τῆς 
ὀρέξεως ἀπέραντος ἔχτασις 86, 2 6 83, 18 
21 26 

λαίμαργος 88, 15 24 
λαμβάνειν. ἰπὰ οδἰσυϊο ἱἰπδιξίποπᾶο τὰς 

μεταξὺ μοίρας λαβόντες... ἐχβάλλουσιν 
δία. 29,27 80 836 38 30,8 4 382,10 21 

ρογοίρογο, ἱμέοϊίεσογα λάβοις ἂν ἐκ τούτων 
(ἀπὸ τούτων 98, 1) Βῖιω. (ἐπηρὶ πτ ὅτι Ρ]6- 
τυμαπθ, 800. 6. ἰηΐ, 111,29) 49, 19 98,1 
108, 5 111,29 33 1217, 10 128, 2 ἀσοῖρογα, 

ὁηπέοϊϊορεγε οὐ νοητὸν λαμβάνει τὸ εἶδος 
46, 29 δεῖ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς λαμβάνειν 
τὸ φϑαρτιχόν 48, 1 ληπτέον χαὶ ταύτην 

εἶδος εἶναί τι ζωῆς 104, 29 οἵ, 18,9 
1896, 13 

Λάχεσις ἷπ Ῥίαιϊοπία τὐγίδο δ,,1 1 11,10 
28 8Βᾳᾳ. 72, 1 22 13, 9 Βαᾳ. 76, 14 18, 28 

19, 12 1017, 1 118, 11 Βαᾳ. 122,9 

λέγειν, ΟΡΡ. δρᾶν χωρὶς λόγων 118, 26 
ἀπὸ τῆς ἐννοίας ἐχείνης τῆς λεγούσης τὸ 
μὴ εἶναι χτέ. 48, 12 38 οὐχ αὐτὰς λέγει 
τὰς ψυχὰς... εἰς τὰ ἄλογα κατασπᾶν, ἀλλὰ 
ζωῶν εἴδη αἰνίσσεσϑαι 100, 20 λέγωμεν 
52, 11 9θ, 91 97, 8 98, 6 106, 18 (οἴ, 
εἴπωμεν 99,9 118, 21) διὰ τῶν... λελεγ- 

μένων 125, 34 
λειμών ἴα ΡΙαί. ὠγίδο ὅ0, 24 121, 26 ἐν 
χαλῷ λειμῶνι ἔν. ΟΥρῖι. 111, 28 ἍἌτης ἐν 
λειμῶνι ΟΧ Επιηρθάοο]6 6ῦ, 24 

λεῖος. τὸ λεῖον χαὶ οὐράνιον (ὁΧΣ Ρ]αἰ.) 98, 
22 Β66. 

λειότης 98, 24 
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λείπειν. λείπων ἐστὲν (ὁ πεντεχαιεβδομήχοντα) 
τῷ ἀπὸ τῆς πεντάδος 25, 24 --- λείπεται 
6. δια. 6. ἑηΐ. 121,29 129,13 130,11 
τὸ λειπόμενον 6. 806. 6. ἰῇ. 87, 11 

λέξις θ0, 32 

λεοντόμορφος 104,11 
Λέσβος 101, 212 
Λέσβιος. μετὰ Λέσβιον ᾧδόν 101,24 Λεσβία 

Μοῦσα 10], 28 
λέων 98,22 (09,2) 100,12 104,22 (εἶ. 103, 1) 

116, 5 5 

λήγειν. ὁ τετταραχαιεξήχοντα.... λήξας εἰς 
ἑαυτόν 34, 38 

ληϑαῖος (ὕδωρ) 123, 31 (πάϑη) 126,9 
λήϑη. λήϑην ἴσχειν τινὰς χαὶ αὐτῶν τῶν 

Ἰραμμάτων ὧν ἐμεμαϑήχεσαν 128, 9 λήϑῃ 
ὁπερβαλλούσῃ κατείχετο τῶν ἀεὶ προσταττο- 
μένων 101,256584. ἵνα μὴ λήϑῃ τῶν ὀφϑέν- 
τῶν σχεϑείη 125,22 ἡ ἐχ τῆς γενέσεως 
λήϑη δεινὴ 79, 36 126,4 6 122, 833 8η6. 

123, 4 τὸ τῆς λήϑης πάϑος 120, 8 
Λήθης πεδίον δὲ Λήϑης ποταμός ῬΙαίοηΐβ 

51, 18 Βα. 121, 16 21 125, 21 126, 8 δ 

λημᾶν 122, 8 
λῆμμα. οὐ πάνυ δι᾿ ἀναγχαίων τοῦτο δέδειχται 
λημμάτων 6θ9, 2 

λῆξις 100, 10 τῆς ἑπομένης (τῇ χρείσσονι 
ζωῷ λήξεως 68,29 λήξεως ἔτυχεν οὐρανίας 
86, 28 88,80 109,4 σωματοειδὴς λῆξις 92, 3 

(αὶ ἐν Ἅιδου, αἱ ὑπὸ τῆς) λήξεις τῶν 
ψυχῶν 49, 86 ὅθ, 11 ὅ8, 4 15 56, 838 517, 3 

Βηᾳ. ὅ8,11 θ6, 10 97,2 117, 88 λήξεις 
ψυχιχαί ὅθ,836 ἐκείνου (τοῦ δαίμονος) λήξεις 
ἐσμέν 14, 86 

λῆφις ἐνιαυτοχράτορος ὀνόματος 33, 8 
λίϑος. τὰ λίνα τὰ ἐκ τῆς λίϑου τῆς Κα- 

ρυστίας (οὐ φϑείρει τὸ πῦρ) 26, 9 
λίνον οἷ. λίϑος 
λιποψυχεῖν 68, ὅ 
λίχνος 187, 38 
λογικός (δυνάμεις, ΟΡ. ἄλογοι) δ], 12 

(δπάρξεις) 14,39 (εἶδος ζωΐς, ΟΡΡ. ἄλογον) 

34, δ (ζωή) 15, 6 101, 14 (ζφα, ΟΡΡ. ἄλογα) 

ὅ0, 6 57,11 91,14 102, 9 109,12 110, 6: 
ΒΑΘΡΪΏΒ Οτἶδδο Ββυδδίδηϊνο λογιχά οἱ 
ἄλογα ὅ8, 9 ἣ ἀπὸ λογικῶν εἰς λογιχὰ τῆς 

μεταβάσεως τῶν ψυχῶν ἡμῶν γιγνομένης, 
ἣ ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα, ἢ ἀπὸ ἀλόγων εἰς 
λογιχά, ἣ ἀπὸ λογικῶν εἰς ἄλογα 71, 20 
8644. 81,16 54ᾳ. 106, ὃ 8ᾳᾳ. ἀπὸ τῶν ἀιδίων 
χαὶ λογικῶν, ΟΡΡ. τὸ ἀσϑενὲς τοῦτο ζῷον 
ι(. 6. ἄνθρωπος) 22, 8 λογιχὴ ψυχή 84, 6 
49,4 Βαα. 24 08, 12 14 81,13 30 832 92,11 
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91, 84 106, 2231 107, 2 ΟΡΡ. φανταστική 
128, 21 ὅτι ψυχῶν εἰσι λογικῶν αἱ μετα- 
βολαὶ πᾶσαι μόνων 111,1 106, 10 δ4ᾳᾳ. εἰ 
πᾶν ἄλογον ζῷον ἔχει φυχὴν ἐφεστῶσαν 
λογικὴν ἔξωϑεν χτέ. 111,11 5. 113,20 564. 
εἰ διὰ πάντων τῶν ἀλόγων ζῴων ἡ κάϑοδός 
ἐστι τῶν λογικῶν ψυχῶν 111,15 112,31 

ἢ λογική (56. ψυχή) 49, 1 ὁ παντελὴς 
χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς λογικῆς 49,8 
84. τὸ λογικόν, ΟΌΡ. τὸ ἄλογον 26,217 48, 35 
αἶσὶ, ϑυμοειδές οἑὲ ἐπιϑυμητικόν 131, 56 --- 
λογικῶς, ΟΡ. ἀλόγως 104,22 λογικῶς ζη- 
σομέναις (ψυχαῖς) 81, 32 

λόγιον οὗ [πᾶοχ δποίοζημ 
λογισμός, οθηΐ. χρίσις 86, 32 χρώμενοι 

λογισμῷ μετ᾽ αἰσϑήσεως (ΟΣ ΡΙΔι.) 85, 85 Βη. 
40, 86 27, 31 τῶν ἐν τοῖς λογισμοῖς ἅἁμαρ- 
τημάτων 10,18 τὴν μεταβατιχὴν τοῦ λογισ- 
μοῦ τῆς διανοίας ἐνέργειαν 108, 6 

λογιστιχός. τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς, ΟΡ. 
τὸ παϑητικόν 47, 21 

λογογραφικχὴ καὶ σοφιστικὴ χάρις 60, 86 
λόγος. οὐ πολλοῦ δεήσεσθαι λόγου 52, 24 

οὗ ὅθ, 22 λόγοι, ΟΡΡ. ἔργα 31, 534 40, 38 
85, 30 τὰ πράγματα τοῖς λόγοις συμβαίνειν 
112, 14 φιλήχοος ἀνὴρ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
λόγων θ3, 4 λόγοι προφητικοί 79, 3 18 20 
18,28 24 8ὅ, 21 λόγοι ἱερατικοὶ 62, 26 ὁ 
τῶν Μουσῶν ἱερὸς λόγος 40,13 41,81 χατὰ 
τὸν περὶ (τοῦ δαίμονος) ῥηθέντα λόγον ἱερόν 
120,8 τὸν περὶ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου 
λόγον ἀπόρρητον 32, ὅ --- γαΐξέο κατὰ τὸν 
τούτων λόγον... τούτων λόγος ἄρρενος πρὸς 
ϑῆλυ 20,10 11 λόγος δὲ ὅμως ἐστὶ καὶ 
τούτων πρὸς ἄλληλα ... δεῖ γὰρ τὸν ἐν 
ταῖς ζωαῖς λόγον καὶ τοῖς βίοις ἀπὸ τοῦ 

ἐγχκειμένου τῇ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν 
8ὅ, 26 ὁ τῆς δικαιοσύνης πρὸς τὴν ἀδικίαν 
λόγος ὅ8, 24 (τὸ ἕν) λόγον ὅλης ἐπέχει 
πρὸς τὴν σύμπασαν πόλιν 180,14 οὐ πάντες 
λόγοι ῥυϑμοὺς ποιοῦσιν ἢ ἁρμονίας, ἀλλ᾽ οἱ 
τῆς ὁμοιότητος ὄντες ἐπιμόριοι καὶ πολλα-- 
πλάσιοι χτὲ. 41,20 τῶν μουσιχῶν λόγων 
41, 22 κατὰ λόγον μουσιχόν 26, 12 τῆς 
οὐσίας (τῆς περιόδου) ἐν ἁρμονικοῖς ὑφεστά- 
σης λόγοις 26, 2 τὸν ἕνα λόγον ἐν πάσαις 
(ταῖς ὥραις) πρυτανεύων χαὶ τὴν μίαν αἀτῶν 
κατὰ λόγον τάξιν 51, 8 τῶν χρειττόνων.... 
χαϑ᾽ ἕνα λόγον ζώντων χαὶ τάξιν μίαν 
10,21 μιξάσης τῇ κατὰ λόγον ὁμοιότητι τὴν 
κατὰ τὸ ἄλογον ἀνομοιότητα 8ὅ, 25 διὰ τῶν 
ἀνὰ λόγον σχημάτων ὅ8, 26 --- ἔχει δήπου 
λόγον 81, 11] τὸν τῆς μεσότητος λόγον 
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114, 38 11, 6 ἐπιβολὴ τοῦ λόγου 180, 18 
οὗτος ὁ λόγος λανθάνει παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν 
τοῦ ἑνὸς τὸν ἔλεγχον ποιῶν 130, 856 τοῖς 
ἀνελέγχτοις τῆς ἐπιστήμης λόγοις ὅ2, 18 --- 
ποίϊο ἡ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν τάξις... 
πλῆθος λόγων ἔχουσα ποιχίλον 38, 41 

λήϑης ἀναπιμπλὰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀεὶ ἑστώ-- 
τῶν λόγων δ], 11 ψυχαῖς... λόγων πλή- 
ρεσιν ἀσωμάτων καὶ νοερῶν ὅ8, 29 προβολαὶ 
λόγων, προβολὴ λόγου 51, 9 109, 28 110,1 

128, 32 --- λόγος, ΟΡΡ. ἀλογία 40,20 ΟΡΡ. 
τὸ ἄλογον, ἄλογον εἶδος ζωῆς 114, δ 186,26 

21 λόγῳ χρωμένη (ζοὴ) 99, 19 λόγου 
ἄμοιρος 108, 6 (ζῴοις) λόγον οὐκ ἔχουσιν 
9ῦ, 19 ΟΡΡ. ἄλογα μόρια 48, 386 εἰ μὲν 
μόνος ἦν λόγος ἡ ψυχή 185, 20 11 ΟΡΡ. 
πάϑος 39,12 16 864. 84 102, 9 181, 40 
ΟΡ φαντασία 79, 14 φαντασίαν μιμεῖσθαι 
γοῦν ἐθέλουσαν χαὶ λόγον 39, 80 χριτήρια 
μὲν γὰρ ἄπταιστα λόγος καὶ νοῦς, ἐπται- 
σμένα δὲ φαντασία καὶ αἴσϑησις 71, 85 78,2 
ΟΟπὶ. νοῦς 102, 26; ΟΡΡ. τὸ αὐτόματον 
δδ, 84 ἀἶδί. νοῦς 88, 31: νοῦς Θὲ ϑυμός 
103, 19; νοῦς οὐ ἐνθεασμός 92, 11 αὐτὸν 

τὸν τῆς φρονήσεως δεχτιχὸν λόγον 48, 20 
αἷδβί. φρόνησις οἱ ἐμπειρία 43, 29 οοῃηΐ. 
αὐτοκινησία 38, 82 αὐτοχίνητος λόγος 84, 1 
ψυχικὸς λόγος 38, 86 λόγος ἄυλος 39,7 
τὸ μάλιστα ἕν... τὸ συνέχον τὸ σῶμα εἴτε 
λόγος εἷς φυσιχὸς εἴτε καὶ ψυχῆ τις 180,20 
χατὰ λόγον (ζωὴ) 88, 32 39, 11 χατὰ 

λόγον (ζῶμεν), ΟΡΡ. κατ᾽ ἀλογίαν 97, 80 
χατὰ λόγον ζῶντα, ΟΡΡ. ἀλόγως κινούμενα 
δ8ὅ, 8ὅ 

λογοῦν. τὴν γένεσιν ἄλογον λογῶσαι 123, 21 
λοιδορεῖν τοὺς ποιητάς 57, 31 
λοιπόν Δάνοιθ. 15,22 28, 18 57, 26 1θ, 8 

81,4 107, δ 114,26 118, 1 121, 16 130, 1 

λοξός. (δαίμονες) λοξὰ φϑεγγόμενοι 58, 24 
λύειν 187, 6 λυϑήσεται ἣ πολιτεία βἷπῃ. 10, 

δ 81 81 30,16 (ἔϑη) λύεσϑαι χαὶ γένεσιν 

ἔχειν 96, 10 λέλυται τὸ ἀπορηϑέν 16, 4 --- 
λυτὴ (ἡ πολιτεία) 17, 80 

λύχος 10θ, 13 

λυπεῖν. ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἤδεσθαι καὶ λυ- 
πεῖσϑαι (ΟΣ Ρ]αι.) 40, 24 132, 8 

λῦπαι, ΟΡΡ. ἧδοναί 40, 26 
λύσις (πολιτείας 5.) 18, 11 10, 11 24 2} 

11,1. 892 18,38 1 21,28 32 36, 11 λύσιν 

ἐπιδεχόμενος 17, 31 εἰς λύσιν τῆς προτε- 
ϑείσης ἀπορίας 110, 33 
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μάϑημα ἔσχατον 139, 86 
μαϑηματιχὸς ἀρυῦϑμός 110,.1 μαϑηματιχῶς 

ϑεωρῆσαι 38, 18 
μάϑησις χαὶ εὔρεσις 88, 1 
μακαριστός θ1, 20 
μαχραίων. ἄλλα γένη μαχραίωνα.... ἐγγὺς 

ϑεῶν ὄντα 22, ὅ 
μαχρόπορος, ΟΡΡ. βραχύπορος 24, 32 [οἵ 

ἴῃ Βϑμρ. Ὁ. 367,46 Β88.; ἰη Τίπι. ὑ. 271}. 
ἧῃ Ῥϑτ. ΤΥ ν. ὅδ; ΒΥΡΟΐΥΡ. δβίτοῃ. 
Ῥ. 4, 22] 

μακχρόβιος. τὸ μαχροβιώτατον 21, 3 
μαλαχός. μαλακώτερον οἶτον ἔχουσιν ἔτ. 

ΟτρΡἢ. 117,21 
μάλιστα φγογδὼδ ἥχιστα ἢ μάλιστα (ἀρετῆς 

μέτοχον εἶναι) ἀδύνατον 1771, 16 

μαντιχῆ 817,24 δ8, 13 
Μαντινικχὴ ξένη (8Ρ. ΡΙΔὲ.) θ0, 30 
μάταιος (σπουδὴ) ὅδ, 6 πολὺ τὸ μάταιον 

ἔχειν ὅ8, 3 

μάτην αὐτὰ προσερραψῳφδῆσδαι 58, 10 
Μαχάτης (Ρο]]θπΒὲ8) 64, 12 
μάχεσθαι (πρὸς τὴν τοιαύτην χατάταξιν) 

98, 8 πρὸς ἑαυτὸν μαχόμενος ὅ7, 80 
μεγαλουργός 39, 18 
μέγας. πάντων τῶν μεγάλων χαχῶν αἱ 

πράξεις ψυχῶν εἰσι μεγάλῃ μὲν φύσει χρο- 
μένων καὶ εὐφυῶν χτέ, 89,29 ὁ μέγας ἀνὴρ 
ἱερατιχός 107, 21 τῆς μεγίστης Κλωϑοῦς 
Βίωω. 1190, 34 120, 11 -- μειζόνως 58, 24 
δὰ, 18 14,39 180, 80 ἕν μειζόνως ἐστίν, 
ἐπεὶ καὶ αὔταρχες μειζόνως 131, 16 

μέγεϑος. τῶν ἑπτὰ ἰδεῶν τὸ μέγεϑος ἧρμο- 
δεν τῷ λόγῳ 17,8 9 

μεϑαρμόζειν τὴν φιλόσοφον μοῦσαν εἰς 
τραγικὴν μυϑολογίαν 51, 83 

μέϑεξις τοῦ εἴδους 138, 16 

μεϑιστάνειν ζωὴν εἰς ἀλογίαν 101], 21 εἰς 
ἄλογα ζῷα μεϑίστησι τὰς φυχὰς 97, 23 
113, 18 -- Ῥ885. ψυχῶν ... εἰς ζῷα μεδὃ- 
ἰσταμένων 5'πι. 81, 14 917, 14 99, 4 102, 2 

106,13 108,9 ---- πιθᾶ. μεϑισταμένους 96, 24 
τόπον ἐχ τόπου μεϑιστάμενος 9, 24 [οὗ 
ϑοχίαβ ορ. δᾶν. τηϑίμ. 10, 22] 

μέθοδος. δεῖ... μεθόδων οὐχ ὀλίγων οὐδὲ 
εὐλήπτων 37, 11 μεϑόδοις χρώμενος 48, 80 

μειράχιον θ4, 28 
μειρακιώδης 60, 38 
μειωτιχός. (τῆς γενέσεως) μειωτιχὸν τὸ ἀπὸ 

χαρχίνου (ἡμικύχλιον) 28, 32 
μείωσις, ΟΡΡ. αὔξησις (ἀδέΓΟΏ.) 28, 22 24 
μέλαϑρον. ἐπιβήμεναι τῶνδε μελάϑρων 

οΥϑουίπτ θῦ, 11 
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μέλας... σίδηρος ὁχ Βοδίοάο 39, 6 22 28 
μελέτη. δεῖ τῆς μελέτης ἀνανεούσης ἡμῖν 

ἀεὶ τὴν μνήμην 122, 86 
μέλισσα 106, 15 (οὗ. δὰ 62, 14) --- μέλισσα 

εἰς τὸν... λόγον τῶν Μουσῶν 41, 31 

μέλλειν. τὸ μέλλον 108, 4 
μέλος. τῶν ἐχτεϑηλυσμένων μελῶν 101, 26 --- 

πιοηιδγμηι ἐν, τῶν τιτανιχῶν μελῶν 88, 8 
μέν. καὶ μὲν (1. μὴν) καὶ 67, 51 
Μενέλαος 138, ἐ 
μερίζειν (τὸ ἡνωμένον) 84, 11 (τῶν παρα- 

δεγμάτων περὶ τὴν Λάχεσιν) μεριζομένων 
χαὶ μεριζόντων τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ταῖς ψυχαῖς 
12, 34 ὅταν ταῦτα μερίζηται 105, 24 μεμε- 
ρισμένως (τῆς μουσικῆής) μετέσχον 101, 21 

μεριχός (ἱστορία) ὅ2, 19 πρόσωπον μερικχόν, 
ΒΥ. τῶν χαϑ᾽ ἕχαστά τινες ὅ6, 11 (δι- 
χασταί, ΟΡΡ. ὁλιχοῇ 101, 6 (ψυχαί) 16, 88 
21,3 190,1 84, 16 (ΟΡ. ὅλαι) 78, 11 

(ψύχωσις) 116,11 τὴν ὑπὸ σελήνην τάξιν... 
τὴν τε ὅλην καὶ τὴν μερικήν 80, 23 31, 20 
τῶν παντοίων ἐν τῷ κόσμῳ νόμων ὁλικῶν 
τε χαὶ μερικῶν ὅ4, 830 (νοῦς) ὅ8, 81 (μερι- 

χώτεραι γνώσεις) 81, 19 (αἴτιον, ΟΡ». ἡ ἀπὸ 
τῶν ὅλων ἀνάγκη) 11, 38 ἐκ μεριχωτέρων 
(αἰτέων), ΟΡν. ἐξ ὁλιχωτέρων 80, 24 πρόνοια 
μερικωτέρα, ΟΡΡ. ὁλικωτέρα δ7, 4 γεννῆσαι 
προνοίας... ἐχ τῶν ὁλικωτέρων τὰς μερι- 
χωτέρας 14,16 (πρότασις, ΟΡΡ. καϑολιχῇ) 
10,11. τὸ μεριχόν, αἰδέ. τὸ καϑόλου Θὲ τὸ 
εἴδωλον μερικοῦ μεριχόν 4θ,156 τῶν μεριχῶν 
ἀνάμνησις, ΟΡΡ. τῶν καϑ᾽ ὅλου 128,20 32 
τὰ μερικά 31, 8 45, 10, ΟΡΡ. αἱ ὅλαι τοῦ 

χόσμου περίοδοι 16, 380 οἱ κλῆροι... ἀπὸ 
ὁλικωτέρων εἰς μεριχώτερα φερόμενοι 94,10 
οὐ γὰρ ἦν τὸ ὁλικῶς ζῶν ϑέμις τῷ μεριχω- 
τάτῳ συζῆν 121, 39 

μερίς. τὰ μὲν τῆς καλλίονος ὄντα μερίδος, 
τὰ δὲ τῆς χείρονος 61, 2 μερίδας τῆς γῆς 
1525, ὃ 

μερισμός (ἔσχατος, ὁΧχ Ρ[αἰ.) 74, 14 
μεριστός, ΟΡΡ. ἀμερής 89, 24 

μέρος. μέρη τῆς γῆς 16, 20 μέρος τῆς χι- 
νήσεως 19,1 δ τρίτον μέρος τῆς ψυχῆς 20,13 
μέρος τοῦ παντός 22, 29 517, 18 τοῦ κόσμου 
μέρος 120, 8ι ὡς ἑνὸς μέρη σώματος 
129, 22 130,18 τὸ τοῦ μέρους ἀγαθὸν ἣ 
χαχὸν τοῦ ὅλου ἐστὶν ἀγαθὸν ἢ κακόν 129,21 
μέρος, ΟΡΡ. ὅλον 180,80 181,4 6 Βαᾳ. τὰ 
μέρη, ΟΡΡ. τὰ ὅλα 27, 813 80, δ 1 5ὅ, 8 
81 81, 26 μὴ διῃρημένον ἐν τοῖς μέρεσι 

132, 4 
μεσημβρινός. (ἥλιος) ἐπὶ τὸ μεσημβρινὸν 
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ἰὼν... καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πορευό- 
μενος 28, 28 30 

Ἐμεσῖται τῶν ὁμολογιῶν 80, 38 
μέσος ὅ1,2 60,8 μέσαι νύχτες (ὁΧ Ῥ]Δἰ.) 124, 

8 19 τὰ μέσα τῆς ὥρας ταύτης 81,4 πέρατα 
χαὶ μέσα τῶν ὅλων, ΟΡΡ. ἀρχαί 125, 36 ἐν 
μέσοις λαχεῖν (ὁΧ ῬΙΔί,) 103, 105 10ὅ, 38 
ἐν μέσοις αὐτὰ τοῖς συμφώνοις ϑετέον 
32, 81 (ψυχαῖς) διαχοπτούσαις τὸ συνεχές 
ταῖς ἑαυτῶν μέσαις παρεμφαινομέναις ἐν- 
ἐργείαις 84, 18 --- διὰ μέσου τοῦ προφήτου 
Βἶτα. (υογηιξοἶοί οὗ. Δι. 1.8]. γιοάϊαπέο) 19, 4 

89,8 99,19 --- εἰς μέσον παρήγαγεν 5, 2 -- 
"δ τοογίδ μέσος τύπος τῃοίοχίοο, ἀΐδὲ. ἁδρός 
11,8 τῶν ἐπιειχῶν καὶ μέσων, ΟΡΡ. τῶν 

πολλῶν 417, 30 ταῖς φυχαῖς μέσην λαχούσαις 
οὐσίαν 82,26 ὅτι τὸ μέσον ἐστὶν ἀσφαλέστερον 
ἐν ἄπασι τοῖς ἐχτός Βἷπι. 83, 26 82, 23 86 
τὰ μέσα, ΟΡΡ. τὰ ἄχρα 84, 5 139,1 6 

μεσότης ἀνϑρωπίνη 108, 16 ἐν τῇ μεσότητι 
τῆς ἀνϑρωπίνης ζωῆς στρεφομένας 108, 38 
δεῖ... ταῖς μεσότησι συμπληροῦσϑαι πᾶσαν 
τῶν ὄντων σειράν 112, 16 --- τῶν ψυχικῶν 
μεσοτήτων 17,21 τὰ τὴν μεσότητα παρ- 
ἐξοντα χαὶ ἐν ταῖς σωματικαῖς εὐχρασίαις 
χαὶ ἐν ταῖς ψυχιχαῖς ζωαῖς 81, 24 οἷ, ὃ τὸ 
τῆς ἀρετῆς εἴδος ἐν μεσότητι ϑεωρούμενον 
82, 2] τῆς ἐν τούτοις (πλούτῳ καὶ πενίᾳ 
8.) μεσότητος 101, 8 ὁ τῆς μεσότητος 
λόγος 114, 838 11ὕ, 6 9 

[μεταβαίνειν εἰς χύχνον, ἀετόν Βἷπι. 98, 32 
οὗ 17,2 

μεταβάλλειν τὴν πολιτείαν 21, 20 μετα- 
βάλλον σώματα ἄλλα εἰς ἄλλα 87,28 μετα- 
βάλλειν ἑαυτάς 107, 16 --- ἰμίγδπβ. ὅτι χαὶ 
εἰς ἄλληλα τὰ ἄλλα ζῷα μεταβάλλει (οΧ 
ῬΙδι) 105,28 100, 2 9 εἰς ἐχεῖνο μετα- 
βάλλον 19,10 μεταβάλλειν τὰς τοιαύτας ἀπὸ 
χειρόνων τινῶν βίων εἰς ἀμείνονας 971, 12 
μεταβάλλοντες χατὰ τὰς ζωὰς ... εἰς ἄλλον 
χαὶ ἄλλον τόπον 128, 26 πάντων χατὰ 

κύχλον μεταβαλλόντων 87, 18 --- μεταβλης- 
τὸν εἶναι 19, 18 

μετάβασις. οὐ γὰρ εὔταχτος ἡ μετάβασις 
21,28 τῆς μεταβάσεως εἰχὼν ἡ τοιάδε διά- 
στασις (τῶν κώλων) 78, 86 ἀπ᾽ ἐκείνων εἰς 
τὸ γένος ἡμῶν μετάβασις 22, 6 ἀθ δηΐπιδ- 
τατ τηϊρτϑίΐομθ μεταβάσεις ἀπ᾿ ἀλλήλων 
εἰς ἀλλήλας θ6, δ μετάβασις ἐκ λογιχῶν εἰς 
ἄλογα εἶπι. 11,20 102, 8 115,16 116, 21 

μεταβατιχός. τὴν μεταβατιχὴν τοῦ λογισμοῦ 
τῆς διανοίας ἐνέργειαν 10ὅ, 6 --- ὡς γὰρ νοεῖ 
μεταβατιχῶς, οὕτω καὶ φϑέγγεται 73, 34 



μεταβολὴ 

μεταβολὴ τῆς ἀρίστης πολιτείας 86, 6 πᾶσα 
μεταβολὴ εἴς τε στάσιν ἐκ κινήσεως καὶ εἰς 
χίνησιν ἀπὸ τῆς στάσεως 128,12 χύριοι τῆς 
μεταβολῆς ὄντες 128,21 πᾶσαι πάντων με- 
ταβολαὶ ψυχτικαὶ καὶ σωματιχαί 19, 838 20,1 
σωματιχὴν εἰς ἐκεῖνα μεταβολὴν ἐξ ὧν 
γέγονεν 81,20 τὰς τῶν σωμάτων μεταβολάς 
81,24 21 --- ἃὯἀΘ0 διηϊδσπηι τοΐρταιϊοῦθ 

91, 26 μεταβολαὶ ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἄλογα, 
ἐκ ϑηρίων εἰς ϑηρία εἶτα. 106, 29 86 106, 
8 8 107, 4 10 108, 10 21 111, 29 ὅτι 

ψυχῶν εἰσι λογιχῶν αἱ μεταβολαὶ πᾶσαι 
111,2 108, 8 

μεταδιδόναι τῷ λογισμῷ τῶν πάροραμάτων 
85, 38 

μετάδοσις. τὴν εἰς ἡμᾶς μετάδοσιν ἀπὸ 
τῶν ϑεῶν τῆς διαλεχτιχῆζῆς 94,12 αἱ ἀπὸ 
τῶν ὅλων εἰς τὰς ψυχὰς μεταδόσεις 118,13 

μεταλαγχάνειν (πλείονος τῆς ἀρετῆς) 
Ἴ8, 8388 κοινοῦ τινὸς . . . μεταλαχόντα 
96, 6 τοῖς μιᾶς πολιτείας μετειληχόσιν 
129,8 τὸ τοῦ ἀγαϑοῦ μᾶλλον μετειληχός 
131, 18 

μεταλλάττειν 97,2 
μεταμείβειν. μεταμειβομένῃσι γενέϑλαις ἔτ. 

Οτρῖ. 1160, 19 
μεταμέλεια δεινὴ 8θ, δ μεταμελείας ἀνα- 

πίμπλαται 8ὅ, 26 
μεταπίπτειν εἰς ἀναγχαίαν δύναμιν 70, 21 
μετάστάσις. αἱ ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων εἰς 

τὰ ἀντιχείμενα μεταστάσεις 125, 11 --- ἀθ 
ϑηϊδγαὰ τοϊργδίΐϊοηθ ἀπὸ τῶν ἀνϑρο- 
πίνων εἰς τοὺς ζῴων βίους μετάστασις, 
ἀπ᾿ ἄλλων ζῴων εἰς ἄλλα μεταστάσεις 
βἷηι. 81,23 97, 32 108, 6 80 11, 16 

μεταστροφὴ τοῦ χόσμου 87, 8 
μετασχηματίζειν. ὑπὸ τῆς φαντασίας με- 

τασχηματιζόμενον 109, 34 

μετάταξις. αἱ μετατάξεις αἱ ἀπὸ ἀλόγων 

εἰς λογικὰ ζῷα 541]. ὅθ, 4 ὅϊ, 11 81, 16 
108, 32 

μετατάττειν. ψυχῆς ... μεταταττομένης 
εἰς βίους ἄλλους καὶ ἄλλους 82, 2 

μεταχειρίζεσϑαι τὰ εἴδωλα πρὸ τῶν ἀλη- 
ϑινῶν 47, ὃ αἱ ψυχαὶ τὸν ἐν τῇ γενέσει 
πόλεμον μεταχειριζόμεναι ὅθ, 28 

μετεμφυχώσεις 117, 34 
μβετενδύεσϑαι ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα Ββἷπι. 

106, 12 109, 18 
μετενδύσεις 107,11 
βετενσωματώσεις 10θ, 20 

μετέρχεσθαι. μὴ τὰ δοκοῦντα εἶναι ἀγαϑὰ 
ον μετέρχεσϑε 104,19 ψυχὴ ... ἀνθρώπου 
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ζῴοισι μετέρχεται ἄλλοθεν ἄλλοις ἔγ. ΟΥΡΗ. 

116, 30 
μετέχειν (τῆς αὐτῆς παιδείας) 160, 1 (μοιρῶν) 

51,20 ἐν τοῖς ἥκιστα μετέχουσιν αὐτοχινήτου 
ζωῆς 20, 11 περὶ τῶν μετεχομένων 138, 12 
οὐχ ὡς μετέχον ἐχείνου (τοῦ νοητοῦ), . .. 
ἀλλ’ ὡς πρώτως ὑπ᾽ ἐχείνου μετεχόμενον 
189, 38 

μετεωροπορία δὅ4, 8 
μετέωρος. μετέωρον ἀρϑῆναι 63,18 χάϑοδος 

ὦν ἀπὸ τῶν μετεώρων εἰς τὴν γῆν 124,21 
μετιέναι τὰ μιμήματα 8]. 417, 8.0 99,21 --- 

ἂθ δηΐϊδγα τηΐβτδίΐουθ μετιέναι τὴν 
ψυχὴν εἰς ἄλογα ζῴα εἷτῃι. 98, 6 99,10 
12 186 1083, 18 106, 11 107,12 19 11], 2 

114,1 
μετίσχειν τοῦ ὁλιχοῦ ἰοῦ χαὶ σηπεδόνος 

38, 38 

μετοικεῖν. ἀπὸ ψυχῶν εἰς (ἄλογα) μετοι- 
χκησασῶν ἐξ ἀνθρώπων 1138, 22 

μετοίχησις [νγοὸχ Ρίαίοηΐοδ, ἰηΐυτία μετ- 
οἴκισις Βογῖδὲ ἱποί ΟοὈοίμΒ Υ. ἴ,. Ρ. 300] 
ἀθ δοϊπιδγιτη πΐρεδίοηθ εἰς τὸ ὅμοιον ἣ 
μετοίκησις 108, 16 τὴν ἀπ’ ἀνθρωπίνων 
σωμάτων εἰς ἀνδρώπινα μετοίχησιν 116, 20 
αἱ εἰς ἄλογα μετοιχήσεις 111,4 116, 20 
ἀλόγων μετοικήσεις (μετοιχίσεις οοἃ.) 106, 

40 107, 10 

μετοικίζειν. τὴν ἐν τοῖς ἀλόγοις ζωὴν μετ- 
οικίζων εἰς ἀνθρώπους 102, 1 (ψυχὴν) εἰς 
ἀετὸν μετοιχιζομένην 103, 4 

μετοπωρινὴ ὥρα 80, 28 (εἶναι τὴν μεῖ- 

οπωρινὴν ᾿Αφροδίτης 80, 86 
μετουσία (κάλλους) 138, 16 

μέτοχος. (βίος) ἀρετῆς μέτοχος δἷπι. 717, 14 
15 98, 23 102, 20 

μετρεῖν 22, 21] 24, 20 τῶν κατ᾽ ἀριϑμὸν 
μετρουμένων (περιόδων) ὃ μετρῶν αὐτάς 
24, 1606 τὰ περιόδοις μετρούμενα 96, 6 σφαί- 
ραις.... τὰς τῶν βίων διαφορὰς μετρούσαις 
103, 28 

μετρητικός (ζωῆς) 23, 81 9ῦ, 29 (περιόδων) 

24, 16 εἶναί τινα καὶ τῶν ἐθῶν μετρητικὴν 
αἰτίαν 96, 8 

μέτριος. ἀσφαλέστερον τὸ μέτριον πρὸ τοῦ 
ἀμέτρου 31, 26 βίος ... κατὰ πάντα μέτριος 
82,19 τῷ ἀρετῇ τὸ τῶν ὀργάνων αὐτῆς 
μέτριον ὑπάρχον συγγενές 82, 28 18 

μετριότης, οοπὶ. εὐχρασία 81, 21 ταῖς ἀρε- 
ταῖς μετριότησιν οὔσαις 82, 18 τὰς μετριό- 
τῆτας ... διώχειν, ΟΡ». ἀχρότητες 82, 24 

μέτρον ὁ πᾶς αἰών, ὁ πᾶς χρόνος 19,28 Β44. 
μέτρα τῶν βίων, ζωῆς 20, 22 29 23, 86 τὰ 
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μέτρα τῶν ὡρῶν 22, 183 τῶν ἐμφανῶν 
οὐρανίων χρονιχῶν μέτρων 23, 12 ἀπο- 
καϑιστὰς πάντα χατὰ τὰ ἑαυτῶν σύμφυτα 
μέτρα 28,21 κατὰ τὰ μέτρα τῆς περὶ (ἀρε- 
τὴν) τιμῆς 16, 86 ἀφορίζοντες τὰ μέτρα 
τῶν χλήρων (ψυχαῖς) 58,29 μέτρα τὰ προσ- 
ἤχοντα νέμειν, ἀπομερίζειν 54, 16 ὕϊ, 11 

οὐχ ἀπέχουσι... πολὺ μέτρον ΘΧ ΟΥ̓ΒΟΏΪΟ 
91, 28 πέρα τοῦ μέτρου φιλότιμος 10], 16 

μὴ. ὁ μὴ χύβος τὸν χύβον (ὁπερβάλλει) Βἰπι. 
21, 32 38 127,29 132, 36 ---- μὴ γὰρ οὐδὲ 
δυνατὸν ἢ 117, 8 οἷ. μήποτε 

μῆκος. κατὰ μῆχος (χίνησις) 69, 20 
μήν. Μὴν ἐπὶ σελήνην ϑεὸς ὧν ὑφίστησι τὸν 

ἀριθμούμενον μῆνα 22, 11 οἵ. 28, 23 
μηνιαῖος τῆς σελήνης χύχλος 28, 86 
μηνυτὴς τῶν λόγων 79, 24 
μήποτε. ἔννοιαν παρεῖχον μήποτε οὐ πᾶς 

βίος δεχκτικὸς ἀρετῆς 70, 29 --- Οζογίαδϑο 
μήποτε οὖν ῥητέον 8]. 88, 13 100, 18 
δ8,11 109,18 115,8 135,3 136,25 137,1 

188, 19 

μητρῷος. τὴν μητρῴαν ἀξίαν ἔχει (ἡ Λάχεσις) 
πρὸς τὰς ἄλλας Μοίρας 12, 26 

βηχανᾶσϑαι (ἕνωσιν, κοινωνίαν) 180, 22 26 
μιαίνειν. οὐ μιανϑησόμεϑα τὴν ψυχὴν 126,2 

μεμιασμέναις (χρῆσϑαι φαντασίαις, ΟΡΡ. 
χαϑαραῖς) ὅ9, 11 

μιάσματα (τῶν τυράννων ἑνός) 600, 26 
μιασμὸς ψυχῶν ἡ ἐμπαϑὴς ζανὴ καὶ ἔνυλος 

128, Ἰ 
μίγδην ἔν. ΟΥ̓ΡᾺ. 117,12 
μιγνύναι. ᾿Αφροδίτης ἔργον τὰ γόνιμα μι- 

Ἡνύναι 81, 1 μεμιγμένος, ΟΡ. ἄμιχτος 
43,1 

μιχτός. ὁ τρόπος τῆς διδασχαλίας μιχτός 
ἐστιν 17,9 

μιμεῖσθαι. εἰ μηδὲν ἔχει τοῦ μιμεῖσθαι 
χάλλιον (ὃ ποιητῆς) 47, 10 οἵ 46, 88 Βη4. 
(πίϑηχον) μιμεῖσθαι τὴν ἀνθρώπου ζωὴν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ αἴσχιον 104, 9 τῶν οὐρανίων 
ζῴων τῶν νοῦν μιμουμένων 108, 26 μι- 
μεῖσϑαι ἀνομοίως (τοὺς ἑαυτῶν ἀγελάρχας 
41.) 90, 12 89, 6 100, 23 

μιμητός. μιμητὰ ὄντων ἀλλ᾽ οὐχ ἀλη- 
ϑῶώς ὄντα 4ὅ, 11 

μίμημα. τί δήποτέ ἐστι μίμημα 566. Ῥίδί. 
46, 213 8Βη6ᾳ. ἀγνοίᾳ τῶν ἀληϑῶν σπουδάζειν 
(τὸν ποιητὴν) ἐπὶ τοῖς μιμῆμασιν 47, 1 Βα. 

μίμησις. κατὰ τὴν πρὸς τὰ ὅλα ... μίμησιν 
ΒΊ, 22 

μιμητῆς. πᾶς ποιητὴς μιμητής 47, 9 546. 
οὗ. 46, 38 Β,ᾳ. 417, 24 
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μιμητιχός 104,16 ἡ μιμητικὴ τίς 5866. 
ΡΙαδί. 40,13 Βα. πᾶσα ποιητικὴ μιμητιχὴ 
τις 40, 31 βα4. 4ὅ, 8 47, 33 

μιν 860. ΡΙΌΓ, ἔγ. Οτρὲ. 117,9 
Μίνως 67, 29 Μίνωες 100, 31 
μισϑοί (τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων Βὲηϊ.) 62, 26 

δ8, 16 84, 1 δῦ, ὅ 19 βη4. 86, 11 
μῖξις 40,810 διὰ τὴν ἐν τῇ γενέσει μῖξιν 

1θ,1 (τῶν ἐν τῇ πόλει γενῶν) 40, 80 (τῶν 

ἀνομοίων) 26, 16 40,20 πᾶσα μῖξις ἢ ἐχ 

τῶν ὁμοίων εἰς τὰ ὅμοια... ἣ ἐξ ἀνομοίων 
εἰς ἀνόμοια 10θ, 4 

μῖσος (τοῦ γυναικείου γένους, ΟΧ ῬΙΔ[.) 101, ΄' 

1286α. μῖσος πρὸς ἀνθρώπους 103, 4 
μνήμη 107, 22 ΟΡΡ. λήϑη 26 21 108, 3 

ψυχῶν μνήμην ἐχουσῶν τῆς χωριστῆς ζωῆς 
1256, 24 εἰς τὴν ἱθμήρου ποίησιν ἀναφέρων 
τῶν ἀτόμων τὴν μνήμην ὅθ, 19 

μοῖρα. ἐν ἑχάστῃ μοίρᾳ τοῦ παντός 28,21 
ἐν παιδιᾶς μοίρᾳ 41, 82 μεγάλην μοῖραν ἐν 
τῷ κόσμῳ λαχοῦσαν 98, 82 ὡς μεγάλην 
μοῖραν ... ἐχόντων χαὶ δραστήριον περὲ τὰς 
Ἱενέσεις 119, 16 --- (ΔΒ 20.) τὰς μεταξὺ 

μοίρας (τῆς προγενομένης συνόδου τῆς 
σπορᾶς καὶ τῆς σπορίμης ὥρας) 29, 80 564. 
80,6. τὰς μοίρας τῶν δύο συνόδων 80, 12 
μοῖρα ὡροσχοποῦσα 27, 86 30,6 8 32, 18 

χατὰ τὰς μοίρας τοῦ ζῳδιαχοῦ 103,21 κατὰ 
τὰς ἀναφορὰς τῶν μοιρῶν 108, 32 οἵ. 104,4 δ 
119,82 --- μοῖραι ἴῃ ὠγίδο ῬΙδίοπίπ 5ὅ, 26 
αἱ μοῖραι τῶν χατιουσῶν εἰσιν ἐξῃρημέναι 
ψυχῶν δ, 6 αἱ μοῖραι (τῶν λήξεων καὶ 
τῶν καϑόδων) εἰσὶν συναγωγοί δ7, 16 866. 
(τοὺς χλήρους) ὁρίζουσιν αἱ ἀνατέλλουσαι 
μοῖραι 70, 82 ὃ χλῆρος περιεῖχεν τοσῶνδε 
μοιρῶν ἢ σημείων ... τῆς περιφορᾶς ἀνα- 
τολὴν 71, τῆς τοῦ χλήρου μοίρας ἀγαϑῆς 
98, 18 τὴν ὀφειλομένην (ψυχαῖς) μοῖραν 
98, 80 ἣν εἱλόμεθα μοῖραν 119, ὁ 

Μοῖραι ἴα Ῥιδίουΐβ ὐγίδμο 50, 38 ὅ8, 1 26 
δ4, 24 11,31 12,11 13, 14 118, 22 31 
119,1. 19 120,1 --- Μοῖραι δόσαν ΟΣ ΟΤδ- 
οἷο 120, 9 

μοιραῖος. τάξιν ἀγγελιχὴν . .. μέσην τῆς 
τε μοιραίας ϑεότητος καὶ τῆς δαιμονίας 
προνοίας ὅ1, 2 πᾶς ὁ μοιραῖος διάχοσμος 
τῶν ϑεαινῶν 73,9 (ἄγγελοι, δαίμονες) 79, 26 
Ἴ4, 3 15 (τάξις) 78, 28 (χανόνες) ὅ8, 28 

(ποίησις) δ7, 11 ἄφυκτα πάντα γίνεται τὰ 

μοιραῖα 119, 26 

μοιρᾶν. τὴν ἀνάγκην ἠρτημένην ἀλλαχόϑεν 
ἔχει χαὶ μεμοιραμένην 76, 32 

μοναδιχῶς 38, 89 



μονάς 

μονάς 41, 21 ὅθ, 16 μονὰς δευτερωδουμένη, 
τριωδουμένη (ὶ. 6. δεχάς οἐ ἑκατοντάς) 88, 8ὅ 

84. 25,10 1928 ἡ μονὰς Δίιός ἐστιν 2, 13 
ἡ μονὰς ἑνοειδὴς οὗτω τῆς πάντων ἀρχῆς 
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(ζ. θ. τῆς μουσιχῆῇς) βἷπι. 16,8 16,11 λόγος 
τῶν Μουσῶν ῬΙαἰοπίσυβ 16, 16 38 19, 34 
21,24 38, 18 40,2 12 41,6 10 22 29 

δ4, 28 
ἐστιν αἰτία 25, 160 οὗ. 38, 34 εἰς μονάδα ] τῷ 88 χΘίθ8 69, 24 

μίαν ἐχείνην ἀνατείνονται 78, 10 οἵ. 960, 4 
(πρεπούσης) τῷ νῷ τῆς μονάδος 103, 19 αἱ 
προϊστάμεναι τῆς τάξεως (τοῦ κόσμου) ϑεῖαι, 
μονάδος 50,1 τὰς ὑπερχοσμίους τῆς τάξεως 
αἰτίας πάσης τὴν τε μονάδα χαὶ τὴν τριάδα 
δ4, 28 

μόνιμος. (τὰ φυτὰ διέστησε τῶν ζῴων) τῷ 
μονίμῳ καὶ πορευτιχῷ 20, ὅ τὴν μόνιμον 
χαὶ ἄχλιτον ἕνωσιν 120, 26 

μονόβιβλος 110,21 186, 18 
μονοειδής 81, 22 τὸ μονοειδὲς καὶ τέλειον 

8δ, 838 τοὺς βίους μονοειδεῖς 112, 80 μο- 
. νοειδῶς πᾶν περιέχουσα τὸ πᾶν 20, 18 
μόνος ἷπ ἢηθ ρΡοκὶΐππι ὅτι ψυχῶν εἰσι λο- 

γχιχῶν αἱ μεταβολαὶ πᾶσαι μόνων βἷπ. 111, 
2 14 118, 24 114,85 111,20 119,29 (48]. 
111, 6 123, 31) μόνον οὐχ 88, 11 μόνον 

οὐχὶ ὅ8, 19 88, 26 104,11 

μόνως 10,2 19,9 40,11 67, 88 81,11 
92, 185 114,20 1186, 81 181, 84 182, 86 

138, 18 19 20 831 139, ἐ 
μόριον (ἐν τοῖς σώμασιν) ἄλλα μόρια μᾶλλον 

ἄλλων... .. δείχνυσιν τὰς ἔνδον ... διαϑέσεις 
67, 4 τὰ μόρια τῆς ψυχῆς 198,5 14 22 τὰ 

ἄλογα μόρια "48, 36 τοῖς κυριωτέροις ἕπεται 
μορίοις τὰ ἀχυρότερα 56, 1 

μορφή 68,16 109, 26 28 831 
μορφοῦν. εἶδος... μεμορφωμένον ἀπὸ τῆς 

ψυχικῆς ἑξάδος 34, 81 μεμορφωμένα τῶν 
ἀμορφώτων ἀφομοιώματα ὅ8, 2δ 

μόρφωμα 109, 34 
μορφωτικός. (ψυχαῖς) ἀμορφώτοις μορφω- 

τικαῖς ὅ8, 34 ἀγγεῖον πᾶν τοῦ ἐνόντος ὑγροῦ 
μορφωτιχόν ἐστι καὶ σχηματιστικόν 122, 19 
[ταῖς φανταστικαῖς ἡμῶν καὶ μορφωτικαῖς 
κινήσεσι ἰῃ ΒΘΙΡ. Ὁ. 384, 62 ΒΔ8.] 

μοῦσα, Μοῦσαι. τὰ τῇ Πλατωνικῇ μούσῃ 
σύμφωνα 582, 12 μεϑήρμοσε τὴν φιλόσοφον 
μοῦσαν εἰς τραγικὴν... μυϑολογίαν 57, 34 
ἄγευστον ... μούσης ᾿Αττιχῆς 60, 85 -- 
Μοῦσα Λεσβία 101, 24 τὴν ἔνϑεον Μοῦσαν 
102, 16 ἀπὸ τῶν ταῖς Μούσαις χατόχων 
100,12 πηρὸν (Θαμύραν) ἔϑεσαν αἱ Μοῦσαι 
102, 16 101, 16 ὁ τῶν ΜΝίουσῶν ἱερὸς 
ἀριϑμός 41, 26 ἣἡ ἁρμονία καὶ ὁ ῥυθμός... 
ὧν αἱ Μοῦσαι προεστᾶσιν 41, 10 ἀἶδί. Σει- 
ρἦῆνες 84, 16 22 Μουσῶν τὸν ὅλον οὐρανὸν 
συνεχουσῶν 09, 22 ἀμελήσειν τῶν Μουσῶν 

Μουσαῖοι 100, 8 
μουσικός 10], 14 102, 11 104,20 256 (μῦ- 

8ος) 38, 26 (λόγοι) 41, 22 (ἁρμονία) 84, 19 

(βίος) 101,28 (ζωὴ) 100, 256 101, 21 (ζῷον) 

100, 26 8ᾳ. 101, 81 102, 2 (ψυχαῇ) 101,1 8 

16 81 102,8 11 --- μουσιχὴ 15, 10 37, 6 

40, 84 84, 26 100,21 101, 13 8464. 1833, 21 

μουσικὴ ἔνϑεος οἱ ἀνθρωπίνη 102,18 546. 
μουσικὴν φυσιχὴν ἴδοις ἂν χαὶ ἐν (ἀλόγοις) 
102, 21 ἄλογον μουσικήν 104, 20 μουσιχὴ 
καὶ ἐρωτιχὴ προσχρῶνται ταῖς ἀκχροτάταις 
τῶν αἰσϑήσεων 102, 23 

μοχϑηρία, ΟΡΡ. ἀρετή 88, 10 
μοχϑηρός (κανόνες τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν ἐναν- 

τίων) 78, 16 (αἱρέσεις) 78, 10 8ὅ,10 (χρῆσις) 

8δ, 11 μοχϑηροτέραν ζωήν 93, 80 --- μοχϑη- 
ρῶς 18, 29 

μύειν. ὅπερ εἰώϑασι λέγειν ᾿μύσασιν ὄμμασι' 
139, ὅ 

μυελός 62, 6 
μυϑιχός. τὴν τῶν Τιτάνων μυϑιχὴν δίχην 

11θ, 13 περὶ μυϑιχῶν συμβόλων ὅ9, 26 “-- 
ἂθ ῬΙδίοπίϊβ ὐγίθο μυϑιχὰ πλάσματα 
δθ, 16 82, 81 ῥήματα μυϑιχά 80, 22 --- 
μυϑιχῶς, μᾶλλον δὲ μυστιχῶς 54, 12 

μυϑολογεῖν 90,3 - ἀθ Ῥίδίοπο 61, 28 

111,24 μυϑολογῶν ὡς ποιητὴς ἀλλ᾽ οὐκ 
ἀποδειχνὺς ὡς ἐπιστήμων 57, 29 

αυϑολογεύειν εχ Ηομ. 98, 2 
μυϑολόγημα (ἀ6 Ῥ]αίοηΐβ τγίμο) ὅθ, 11 

μυϑολογία 8, 14 (ΡΙαἰοηἑθ) ὅ3, 10 δ5ὅ, 4 
124, 6 τραγικὴν τῶν ἐν “Αἰδου πραγμάτων 
μυϑολογίαν ὅ7, 84 τὴν περὶ τὰς μυϑολογίας 
ἑαυτῶν σπουδὴν 58, 1 

μυϑοπλάσται 111, 84 [ἴὰ ΑΙοῖ. 1 νΡ. δὅ 
ΟΥ] 

εαὖϑος 26,1 931,8 φησὶν ὁ μῦϑος 88, 15 τὰς 

τῶν ποιητιχῶν μόθων διαθέσεις ὅ9, 13 τῷ 
κατὰ τὸν Ὀρφέα μύϑῳ 101, 19 22 τοὺς πολ- 
λοὺς προστιϑέναι τοῖς μύϑοις ἔϑος ἦν ὅτι 
ἱμῦϑος ἀπώλετο᾽ 120, 10 8ᾳ. μῦϑος ΕΒ 
ῬΙδίοῃΐου8Β 49, 86 Βα4. 50,80 52 ὅ8 μδΒβίῃ. 
ὅ9, 21 Βηᾳ. 122, 8 124, 1 ὁ τὸν μῦϑον 
τοῦτον ἄδων 60, 8 ἐν μύϑου σχήματι 12, 2ὅ 
μῦϑοι ῬΙαίουΐβ ὅθ, 6 ὅ8, 8 82,32 101,2 

126,18 γίδοττῖι γϑγᾺ ἰπ 0108 οἱ ΟΔΠΒ8 
ὅ8, 28 Βα. ὅτι καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς δρῶσιν 
οἱ μῦϑοι, δηλοῦσιν αἱ τελεταί 59, 16 56. 
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μυϑώδης. τὸ μυϑῶδες ὅ8, 51 
μυχώμενον στόμιον (ὁΧ Ῥ]Δἰ.) 50, 28 ὅδ, ὅ 

ὅ8, 1 

μύρια, ὃ μύρια οὗ. ἀριϑμός 
μυριάς 322,11 84,2 8ὅ, 11 ἡ μυριὰς ἀπο- 

χαταστατιχὴ ψυχῆς ἐστιν 2δ, 9 21 
μυριόλεχτος. ταῦτα μὲν οὖν μυριόλεκτα 

82, 28 111,4 

μύρμηκες 106, 16 
μυστήριον. τῶν ἐν ᾿Ἐλευσῖνι μυστηρίων 

ἐξυμνούντων τὸν τὰς ἁγιωτάτας ἐκφήναντα 
τελετάς (86. Ὀρφέα) 100, 1 

μυστιχός 17,1 θείων καὶ μυστιχδᾶν ὀνομά- 
τῶν δυνάμεις 82, 8 --- μυϑικῷς, μᾶλλον δὲ 
μυστικῶς ὅ4, 12 

ναυπητική 139,22 
γαῦς 120, 32 

ναῦται 120, 3 

νεανίσκος θ4, 12 

νεχροῦν. τοῦ σώματος ... νεχρωϑέντος 62,16 
νεχρωϑείσας ζῆν 62, 20 

νέχρωσις. ἐκτινάσσειν τὴν νέχρωσιν 62, 21 
νέκυια. τὴν ἐν ᾿Αλχίνου τοῦ ᾿Οδυσσέως 

νέχυιαν θ]1, 6 11 

νέμειν. πληγῇ νεμόμενα (ὁΧ ἨΗθτΔΟΙΪο) 
24, 34 

νεόγαμος θ4, 11 
νέος. αἱ ἱστορίαι τῶν παλαιῶν χαὶ τῶν νέων 

88, 39 
γεοτελήῆς (ψυχή) 86, 22 9ὅ, 3 99, 16 
νέφος τὸ ἐπιπροσϑοῦν ἐκ τῆς σωματικῆς 

παχύτητος 80, 1 ἐν νέφεσιν 124, 26 
νῆμα. τῆς ἄνωϑεν εἰς τὸ χάτω τοῦ νήματος 

τάσεως 119, 18 τοῖς (Κλωϑοῦς) νήμασι καὶ 
χλώσμασιν 119, 8 21 

νῆσις τῆς ᾿Ατρόπου 119,20 22 
νιχητήριον. φέροιτ᾽ ὧν εἰχότως τὰ νικη- 

τήρια (ὁ δίκαιος) 48, 10 

Νικόπολις 68, 23 
νοεῖν (εἶδος ζωῆΐῇς) νοεῖ ἑαυτὸ 38,11 (Φάνης 

τὸ πρώτιστον γένος) νοοῦν συνάπτει τοῖς 
νοητοῖς 38,14 ὡς γὰρ νοεῖ μεταβατιχᾶς 
οὕτω καὶ φθέγγεται 18, 34 --- ρογδρίοογο 
ὅδ, 2 ἐπέοϊζοσογο, ἐηέξεγργοίαγὶ 22, 8 181,2 

μὴ χατὰ τὸ ποσὸν αὐτὸν νοήσωμεν 29, Ἰ 
ἢ ἁρμονία νοείσϑω τρόπον ἕτερον ἐπ’ ἀμφοῖν 
84,12 ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ Ηρὸς τοῦτό τε 
χαὶ τὰ ἀκόλουθα τούτῳ νοεῖν 121, 14 

νοητός. τῆς τοῦ νοητοῦ ζωῆς, αἷδί. τῆς 
τοῦδε τοῦ χόσμου ζωῆς 19, 28 (ῬΙΔίοΟ) οὐ 
νοητὸν λαμβάνει τὸ εἶδος ἦν γὰρ ἂν τοῦ 

Π ΙΝΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥ͂Ν νόμος 

νοητόν 139, 31] ΟΡΡ. τὸ αἰσϑητόν 138, 34 
τὸ (ἐν νῷ) νοητόν, πλῆϑος τῶν νοητῶν 
Ἴ0, 4 6 ταῖς νοήσεσιν ταῖς εἰς τὸ ὃν καὶ τὸ 
νοητὸν ἐπεστραμμέναις 70, 8 τὰ νοητά 
38, 14 

νοερός (ἀριϑμός) 23, 1 24,1 6 (αἰτία τοῦ 
ἀριϑμοῦ) 22, 10 (ἑκατοντὰς) τὸ νοερὸν φυ- 
λάττουσα τῆς οἰχείας αἰτίας 8δ, 11] (οὐσία) 
Ὅ25δ, 11 717, 10 92, 18 (περίοδος, ΟΡΡ. γενε- 

σιουργός) 2δ, 21 (τὰς τοῦ οὐρανοῦ περιόδους) 
εἰς νοερὰς... καὶ θείας ἀνάγειν αἰτίας δὅ, 31 
νοερόν ἐστι καὶ ϑεῖον (εἶδος ζωῆς) 38,10 29 
(ζωὴ) 38, 20 89, 20 (ΟΡΡ. τγενεσιουργός) 
ὅθ, 80, (ΟΡΡ. ϑηριώδης) 99, 19 (ζωαί, ΟΡΡ. 
αἰσϑητιχαί) 124, 138 (τῶν ψυχῶν ζωή) 51, 23 
ταῖς ψυχαῖς νοεραῖς μὲν οὔσαις... καὶ 
λόγων πλήρεσιν ἀσωμάτων καὶ νοερῶν ὅ8, 28 
(ψυχὴν) κατ᾽ οὐσίαν ἔχουσαν τὸ νοερόν 8δ,1 
τὸς ἐνεργείας τῆς λογικῆς ψυχῆς τὰς νοερὰς 
καὶ διανοητιχὰς 490, 4 τὰς νοερὰς ἡμῶν 
δυνάμεις 84, 16 τῆἧς νοερᾶς ταυτότητος, 
ΟΡΡ. τῆς σωματικῆς διαιρέσεως 84, 10 
(πέρας) 8ὅ, 11 (ἐπιβολαί) 8δ, 18 (αὐτοχινη- 

σία) 84, 28 (τῆς ἀληϑείας φέγγος) ὅ8, 86 
(γνώσεις) 124, 3 οἵ. ὅθ, 3 τὸ κατὰ τὸ ἔσω 
νοθρόν ὅ9, 4 τοῖς ἔνδον νοεροῖς ἀγάλμασιν 
ὅ9, 18 οὗ, 4 νοερῶν... ἐπάξια φϑέγγεται 
ϑεαμάτων 72, 86 τῶν νοερῶν χαρπῶν 12], 
28 -- νοερωτέρων 9θ0, 8 τῶν διττῶν ζῳδίων 
νοερωτέρων χαὶ ἀλογωτέρων 33, 24 “-- 
νοερῶς, ΟΡ. ἀλόγως, ζῳωδῶς 89, 18 23 
νοερῶς ζῆν 84,1 89, 19 

νοήματα Ἴ3, ὅ 89, 21 σπέρματα νοημάτων 
δ1, 24 

νόησις, ΟΡΡ. φύσις 80,238 ἀφάνταστον νόησιν 
μηδεμίαν 58,38 τοῖς ἱδρόσασιν ἐν νοήσεσιν 
χκαϑαραῖς τὴν ἑαυτῶν ὅλην ἐνέργειαν ὅ9, ὃ 
ταῖς νοήσεσιν ταῖς εἰς τὸ ἕν χαὶ τὸ νοητὸν 
ἐπεστραμμέναις 10, 1 συνεξορμώσης (Πλά- 
τῶν!) τῆς ἑρμηνείας ταῖς νοήΐσεσιν 18, 2 
τὰς νοήσεις τῶν κρειττόνων ἡμῶν ποιῆσεις 

, τινὰς εἶναι 78, 839 8ᾳ. τὴν τῶν χρειττόνων 
νόησιν 84,11 τὴν ἀπὸ γενέσεως αὖϑις ἄνοδον 
ἐπὶ τὴν νόησιν 124, 14 

νοητιχός. αἱ δυνάμεις νοητιχαΐ, ΟΡΡ. αἰσϑη- 
τικαί 138, 28 

νόμιμος. τὰ ἔϑη νόμιμα ἄττα βούλεται εἶναι, 
εἰ χαὶ ἄγραφα; φασίν, νόμιμα δὲ ὅμως 
9θ, 16 

νομοϑέτης, Βγῃ. ὁ συνιστὰς τὴν ὅλην πο- 
λιτείαν (β6. ῬΙαίοπΐοϑηι) 351, 28 28 38, 2 

νόμος. χατὰ τὸν νόμον προὐτέϑη θ8, 6 ὁ 
νοητοῦ τὸ αἰσϑητιχὸν μίμημα 40,2984ᾳ. τὸΪ τῆς... τίσεως νόμος 66, 6 πάντων δίκη 
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χαὶ νόμος ἔφορος 108, 1 (ἐν ἑχάστῃ ψυχῃ) 
δίχη καὶ νόμος 85, 238 τριῶν ὄντων φυσιχῶν 
νόμων περὶ τὰς τῶν σωμάτων μεταβολάς 
81, 23 τὰ ἔϑη ... νόμοι δή τινές εἰσιν 
ἔμψυχοι καὶ ἕπεται νόμοις ἄλλα ἄλλοις ἢ 
φυσικοῖς... ἣ πολιτικοῖς 96,19 οἱ ἀληϑεῖς 
νόμοι δέονται γραμμάτων οὐδέν, τῶν χοσ- 
μιχῶν εἰσι νόμων εἰκόνες, ΟΡΡ. οἱ ἡμαρ- 
τημένοι 96, 11 84 νόμοι χοσμιχοί ὅ8, 26 
δ4,24 οἷ. 22 34 τῶν παντοίων ἐν τῷ κόσμῳ 
νόμων δ4, 29 κατὰ τοὺς ἐν τῷ παντὶ νόμους 
δῦ, 19 εἱμαρμένοι νόμοι (οὁχΣ Ῥ]Αΐἰ.) 90, 28 
111,10 121,31 κατὰ τοὺς ἐν τῇ εἱμαρμένη 
νόμους φερόμφϑα 128, 26 --- Νόμος ϑέος 
90, 21 81 --- οὐ γὰρ νόμος, Βγῃ. οὐχ ἦν 
ϑεμιτόν 99, 16 

νόσος, ΟΡΡ. ὑγεία 82, 21 δ3, 26 123,9 866. 

νόσοις χαὶ ὑγείαις, ἅ ἐστι τῶν δευτέρων 
μετὰ τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ καὶ χαχά 82,14 τὴν 
τῆς χυήσεως νόσον 1ὅ, 4 

νότος (γόνιμος ϑηλέων) 81, 12 
νοῦς. ὅταν λέγῃ περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ (Ατί- 

Βιοίθ108) 116, 24 τῶν παλαιᾶγνν τινας ... 

φαντασίαν ταὐτὸν εἰπεῖν εἶναι καὶ τὸν νοῦν 
ὅ8,32 τῆς ἐν ἡμῖν φαντασίας ἐπιλυγαζούσης 
τὸν μεριχὸν νοῦν ὅ8, 81 φανταστιχὸς νοῦς 
88, 80 ὧν ἐστι τὸ ὅλον ὁ παϑητιχὸς νοῦς 
ὅ9, 2 ὃ διττὸς ἐν ἡμῖν νοῦς ὅ9, δ 1 τὸ 
παϑητιχὸν ἔχει φαντασίαν μιμεῖσθαι νοῦν 
ἐθέλουσαν χαὶ λόγον 39, 29 χριτήρια μὲν 
τὰρ ἄπταιστα λόγος χαὶ νοῦς, ἑπταισμένα 
δὲ φαντασία καὶ αἴσϑησις 17, 86 78, 2 

λόγον μόνον ἡγεμόνα προΐστασθαι χαὶ νοῦν 
102, 26 12, 86 σοπὶ. λόγος, ΟΡΡ. ταὐτό- 

ματον δῦ, 894 αΐδί. λόγος 39, 8; λόγος σὲ 
ϑυμός 103, 109; λόγος Θὲ ἐνθεασμός 92, 18 
ὁ ψυχικχὸς λόγος . .. ὑπὸ νοῦ χαταλάμπεται 
38, 386 ἀπὸ τῆς κατὰ νοῦν ἐνεργείας πρό- 
εἰσιν εἰς τὴν σύμμικτον χατά τε νοῦν χαὶ 
λόγον ἐνέργειαν 88, 80 ἐν λογιχῇ ζωῇ... 

τελείᾳ καὶ χατὰ νοῦν ἐνεργούσῃ 75, 6 σὺν 
νῷ τι... αἱρεῖσθαι 106, 29 διὰ μὲν νοῦν 
χαὶ τὸ ὑπὲρ νοῦν... διὰ δὲ ὄρεξιν ἄλογον 
χαὶ γνῶσιν 98, 28 σοηΐ. ἀληθὴς γνῶσις 
124, 1 ἄνευ φιλοσοφίας ἣ καὶ νοῦ 108, 10 
109, 8 τῶν οὐρανίων ζῴων τῶν νοῦν μιμου- 
μένων 108,25 (παρὰ τοῖς οὐρανίοις) τὰ τρία 

σύνεστιν ἀγαϑότης δύναμις νοῦς 92, 31 τῆς 
ἐν οὐρανῷ δυνάμεως ἀγνοῆσασαι τὰ κατὰ 
νοῦν 109, ὅ οὗ, 79, 11 ἐπιστῆμαι πάντα τὸν 
τοῖος τόπον νοῦ καὶ ϑεῶν ἐπλήρωσαν 128,21 
ῥήματα νοῦ γέμοντα 18, 1 τῶν ἀπὸ νοῦ 
προϊόντων λόγων 100,28 τὴν ἄγρυπνον τοῦ 

νοῦ ϑεωρίαν ὅ1, 28 νοῦ εἰχὼν ἡ περιφορά, 
ὁ χύχλος 69, 21 10, 1 84ᾳᾳ. (ἔοιχεν ὁ ΛΒ) 

τὴν ψυχὴν εἰχόνα τοῦ νοῦ ποιεῖν 88,1 Βα. 
(ὁ ΟἿ) νοῦ ἀπόπτωσιν ἐμφαίνει 8δ, 11 (ὁ 

τέλειος ἀριθμὸς) νοῦς τίς ἐστι ϑεῖος 24, 4 
χαϑ᾽ ἕκαστον τῶν ἀεὶ χινουμένων ἐστιν τις 
νοῦς 22, 1δ 

γυχκτερινός. δεῖ... ὀργάνων νυχτερινῶν τε 
χαὶ ἡμερινῶν 37,11 

νύξ, μέσαι νύχτες ΟΣ Ῥὶδί. 124, 83 84. 19 
νύχιος. (ἀηδόνες) ἄδουσαι νύχιαι διατελοῦσι 

101, 18 

ὁ ἡ τό, τὰ χαὶ τὰ ἀχούειν 120, 38 ὃ μὲν τις 
..ς ὃ δέ 59,8 --- ΝΟῚ τοροε τ δυο] 8 
δηΐο δία 0098 βαυρδίδηιϊἑ νο δάϊΐππο- 
[88: περὶ τῆς λήξεως αὐτῶν παρὰ τὴν 
τελευτὴν 100, 10 τῆς ἀδίχου πράξεως εἰς 
τὸν χύνα 107, 831 οὗ, 117, 383 120, 11 --- 
τὸν ὅρον ἀχλινῆ τῆς προνοίας 54, 18 τὴν 
πόσιν ἀναγκαίαν 122, 88 τὴν γένεσιν ἄλογον 
λογῶσαι 128, 21 

ὀγδοάς 34,26 
δὸς, κινεῖσϑαι πρὸς τάδε μᾶλλον ἣ τάδε 7ὅ, 36 

10, 4 εἰ μὲν τάδε ἑλοίμεϑα, ταδὶ πάντως 
ἀχολουϑήσειν, εἰ δὲ τάδε, ταδί 76, 22 --- 
δρΘοΐδιθθ ποίίοπθῃ ἱπᾶϊοδίὶ οὐκ ἁπλῶς 
ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τῆσδε τῆς περιφορᾶς 19, 86 οὐχ ἀφω- 
ρισμένοι τοῖσδε τοῖς βίοις, ἀλλὰ χοινοί 91, 
15 οἵ, 76, 1 109, 12 123, 30 --- ΓΘ8 8Βθ}- 
Β 08 Βι ϊἰΘοίΑ 5 ποίδί ἀκούειν ὧν ἡ τῶνδε 
τῶν σωμάτων ἀχοὴ μὴ πέφυκεν 68, 19 
ἰΐα τῦδε ΟΥΘΌΘΙΤΙΩΘ: ὁ τῇδε βίος ὅ2, 22 
ΟΊ, 38 16, 12 100,38 1256, 19 τὰ τῇδε 
119,86 120, 1 136, 89 τὰ τῇδε γιγνόμενα 
128, 22 τὰ τῇδε ζῷα 110, 4 τοῖς τῇδε 
ἀνθρώποις 125, 28 τὸν τῇδε τόπον 128, 21 
ὁ λειμὼν ὁ τῇδε, ΟΡΡ. ὁ αἰϑέριος 121, 26 

ὁδεύειν. ἐκ μὲν ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας 
128,9 

ὁδός. ἐξ ἐχείνου ὁδός ἐστιν εἰς αὐτό 19,8 ἔξω 
τῶν εἰς τὴν ἀλογίαν φερουσῶν ὁδῶν 102,27 

Ὀδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου 67,28 τὴν ἐν ᾿Αλκίνου 
τοῦ Ὀδυσσέως νέχυιαν 61, 8 --- ἴῃ Ρ]ΔίοηἑΒ 
ωγίποϑδ,9 104,20 105, 16 ᾿θδυσσεῖς ὅδ, 10 

οἰχεῖος 6. ἀδί. 17, 3 12 24 20, 1 28 830 

32, 24 84 82, 23 8]. -- κατὰ τοὺς οἰχείους 
ὅρους 24, 838 περὶ τὸ οἰχεῖον κέντρον 69, 20 
ἐχπλήσων τὴν οἰχείαν ἀπέραντον ὄρεξιν 
88, 26 μιμοῦνται χειρόνως τὴν οἰκείαν 
σειράν 89, 12 --- (ἡμᾶς) εἰς τὴν οἰχείαν 
ἐπανάγει ζαὴν καὶ τὴν ἀϑανασίαν 40, 1 
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οἰκείως ἔχει πρὸς τὴν ζῳογονίαν ὁ σχορπίος 
81, ὅ βυθβί. οἱ οἰχεῖοι 64, 11 

οἰκειότης. τὴν πρὸς τὰς Μούσας τοῦ ποιη- 
τιχοῦ γένους οἰχειότητα 41, ὅ 

οἰχειοῦν. ἡ φυχὴ πρὸς τἀγαθὸν ῳκχείωται 
11, 21 

οἰκείωσις τοῦ δεδομένου πρὸς τὸν δεξάμενον 
19, 24 

οἴχησις (46 δηΐηδλθ περ ίξδουϊο) "2ῦ, 11 

(ἄλογος) 108, 28 ἀπὸ τῶν χειρόνων οἰχή- 
σεῶν 102, 4 εἰς οἰχήσεις διαφερούσας καὶ 
μερίδας τῆς γῆς 125, 5 

οἰχητήριον δὅ, 1 
οἰκίζειν. (πόλις) οἰκισϑεῖσα διαφερόντως τῶν 

ἄλλων πόλεων 132, 1 
οἴκοϑεν. τοῖς οἴχοθεν χριτηρίοις 18, 26 
οἰκονομία, οοηΐ. περιβολή 60, 80 
οἰχονομικχός (ζωή) 106, 11 

οἷος. ἐπὶ τούτου τὸ ἄπειρον οὐχ οἷον ἅμα 
ἔστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ αἰῶνος 20, 3 

οἰστιχός. (ἀριθμὸς) γενέσεών ἐστιν διττῶν 
οἰστιχός 256, 81 οἷ. 82, 4 τίς τάξις χοσμιχὴ 
τῆς ἀμείνονος οἱστιχὴ ζωῆς 27,10 μετα- 
στροφὴ τοῦ κόσμου... ἄλλη ἄλλοις οἰστικὴ 
φϑορῶν τε καὶ γενέσεων 87, 6 τὸ πᾶν ... 
ὅσων οἰστικόν δἷπι. 1ὅ, 31 7θ, 6 109, 14 

οἶτος. μαλαχώτερον οἶτον ἔν. ΟΥΡΙΙ. 117,21 
οἰωνός ΟΧ ΕΠΩΡΘάΟΟΩΙ6 118, ὅ οἰωνῶν πτε- 

ροέντων ἔγ. ΟἸρΡἢ. 111, 8 
ὄκνος (ἐνεργημάτων) 70, 1 

δλιχός, ΟΡΡ. μεριχός (δικασταί) 101, 1 (ἐν 
τῷ χόσμῳ νόμοι) ὅ4, 80 (πρόνοια ὁλιχωτέρα) 
51, 3 14, 16 ἐξ ὁλιχωτέρων αἰτίων 80, 23 
οὗ, 94, 10 τὸ ὁλιχῶς ζῶν 121, 809; νἱὰθ 

Ιοο08 οχβοσίρίοβ 8. ν. μεριχός 
ὄλισϑος. οἷον ὄλισϑον ποιοῦσαν τῶν ἐν (τῷ 

πνεύματι) τύπων 123,1 
ὁλόκληρος 1ὅ, 9 . 
ὅλος. ἔστι γὰρ (τῶν ψυχῶν) τὰ ὀχήματα 

Ἱλωσσοειδῆῇ ὅλα καὶ ὄμματα καϑ' ὅλα ἑαυτὰ 
χαὶ ὦτα 68,1 ζῷον ὃν ὅλον 114, 16 οὐχ 

ὅλῃ τῇ ψυχῇ συμπράττοντας 185,11 διῆχον 
δι ὅλης τῆς οὐρανῶν περιφορᾶς 50, 51 τοὺς 
περὶ τῶν περιφορῶν λόγους καὶ τοὺς περὶ 
τῆς τάξεως ὅλης δῦ, 9 εἰς ἔνδειξιν... τῶν 
εἰδῶν ὅλων τῆς ζωῆς 101, 2 --- τὴν ὅλην 
δημιουργίαν, ἀϊδὲ. Διονυσιαχήν οἱ ᾿Αδωνια- 
χήν 11,16 τὸν ὅλον δημιουργόν ἱ. 4. τὸν 
τὰ ὅλα ποιοῦντα δημιουργόν 17,19 16 τὴν 
ὅπὸ σελήνην τάξιν... τὴν τε ὅλην καὶ τὴν 
μερικήν 80, 28 τῶν ψυχῶν τῶν ὅλων τῶν 
μεριχῶν 18, 11 τῶν ἀστέρων καὶ τῶν ὅλων 
ζῳδίων 119, 82 ὧν περιέχει ἡ εἱμαρμένη 

Π ΙΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΕΒΕΥ͂Ν ὅμοιος 

τὰς ὅλας αἰτίας 82, 1 τὸ ὅλον ἀγαϑόν 86,11 
(πολιτεία) 871,14 (τοῦ κόσμου πολιτεία) 54,11 

(κόσμος) δ4, 1 θ9, 16 (οὐρανός) 51, 1 1 

09, 22 118, 18 (πρόνοια τῶν ϑεῶν) ὅδ, 3 
τὸ ὅλον '. ᾳ. τὸ πᾶν, ὁ κόσμος 27,7 

10,158 108,20 τὰς... εἰς τὸ ὅλον ἀνηπλω- 
μένας ζωάς 121, 81 τὰ ὅλα 17,16 217,1 
τὴν περὶ τῶν ὅλων ϑεωρίαν δ6, 81 τάξις 
τῶν ὅλων 37, 1 πέρατα καὶ μέσα τῶν ὅλων 
126, 36 τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων ἀνάγκην, ΟΡΡ. 
τὸ μερικὸν αἴτιον 17, 38 χλῆρον λαγχάνουσιν 
ἀπὸ τῶν ὅλων 80, 4 ἐκ τῶν ὅλων ἡμᾶς 
κινεῖσθαι 75, 85 76, 8 τὴν ἐν τοῖς ὅλοις 
(τῶν ἐθῶν) αἰτίαν 96, 16 .97, 1 οἵ, 87,22 
αἱ πρὸς τὰ ὅλα τῶν ψυχῶν συντάξεις καὶ 

αἱ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς τὰς ψυχὰς μεταδόσεις 
118,12 τῆς εἰς τὰ ὅλα ἀνατάσεως 121, 34 

-- ΟΡΡ. τὰ μέρη 17,11 21,2 185 830, 611, 
δὅ, 8 87,26 118, 14 ΟΡΡ. τὰ χαϑ' ἕκαστα 
56, 12 

τὸ ὅλον ἐοέμηι τὴν τοῦ ὅλου πρὸς ἑαυτὸ 
ἀνομοιότητα 20, 29 ἐν παντὶ ζφῳ. .. τὰ 
μέρη βλέπει πρὸς τὸ ὅλον χτέ. ὅ5δ,81 ΟΡΡ. 
μέρος 129, 21 130, 80 13], 4 Β4ᾳ. τὸ ὅλον 
χαὶ τέλειον, ΟΡΡ. τὸ ὡς μέρος καὶ ἀτελές 
181,9 οὗ 38 θΒ64ᾳ. ΟΡΡ. τὰ ἐναντία 187, 5 
- ἵν᾿ ᾧ τὸ ὅλον (49 στατοιηδίοδ δἰττοέιγα) 
126, 2 --- τὸ ὅλον δἀγνοσΌ. 59, 2 ---- ἣ τῶν 
καϑ' ὅλου ἀνάμνησις, ΟΡ». τῶν μερικῶν 
123, 20 81 οἵ. καϑόλου 

ὁλοτελῆς 137,11 
ὁλότης 180,80 ἡ ὁλότης ἑνότης ἐστίν 181, 34 

τὸν τῆς ὁλότητος δεσμόν δβὲῃι. 187,2 8 6 
Ὄλυμπος θὅ, 16 122, 8 
ὁμίχλη (ΣΧ ΡΙδΔι) 122, 14 
ὄμμα Θθ1, 511 68,2 τῶν ὁλικῶν τούτων 

ὀμμάτων θὅ, ΒΒ ὄμμασι φάσματα ὁρᾶν... 
ὑπάρχει τὰ ἄλλοις ὄμμασιν ἀόρατα 68, 23 
ὄμματα ϑέλγειν (ΩΣ Ηοπ.) 124, 10 μύσασιν 
ὄμμασι (ργογθιὈ.) 139, δ 

ὁμοειδῆς 110,11 ὁμοειδῶς ζώντων 75, 1 
ὁμόζυτγος (τοῖς σώμασιν) 46, δ 
ὅμοιος. ὃν ἑνὶ φύονται τοῖς πατράσιν ὡς 

ἐπίπαν οἱ παῖδες ὅμοιοι 27, 28 ὅμοια φρο- 
νοῦντος 16, 1 τὴν σύζευξιν τῶν ὁμοίων, 
ΟΡΡ. τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων 26, 16ὃ τὸ 
ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον 40, 14 τῶν ὁμοίων 
ἀεὶ πρὸς τὰ ὅμοια φερομένων 51, 12 τῷ 
ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γνωστόν 109, ὃ ταὐτὸν καὶ 
ὅμοιον 8ὅ, ὁ 41, 25 τὴν ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου 
καὶ νοεροῦ τῆς ζανῆῇς εἴδους περίοδον 88, 29 
τὸ ὅμοιον ὡς συγγενὲς ἀσπάζεται πρὸς τὸ 
ἕν 41, 11 



ὁμοιότης ΠῚ ΙΝΌΕῈΧ ΥΕΒΒΟΒΥ͂Μ ὁρίζειν 2017 

ὁμοιότης (πρὸς τὸ ϑεῖον) 49,28 (πρὸς τὰ ὅπου μὲν... ὅπου δέ 26, 832 82, 22 38,1 
τῶν ἄστρων ὀχήματα) δῖ, 21 (τῆς ἀνϑρω- 
πίνης ψυχῆς πρὸς τὴν ἄλογον) 97, 24 (τῆς 
ζωῆς) 98, 1 ἀνόμοιός τίς ἐστιν ὁμοιότης 
πρὸς δικαιοσύνην 185, 8 ἡ ὁμοιότης τῆς τοῦ 
ἑνός ἐστι συστοιχίας 41,14 ΟΡΡ. ἀνομοιότης 
40, 18 41,24 26, 21 Βα. οἰχεία τοῖς χαϑα- 

ρῶς ἀσωμάτοις ἣ ὁμοιότης 20, 81 (ψυχῆς) 
μιξάσης τῇ κατὰ λόγον ὁμοιότητι τὴν κατὰ 
τὸ ἄλογον ἀνομοιότητα 85, 26 οοπῃΐ. ταὺυ- 
τότης 84, 2 χυχλικῆς ὁμοιότητος 3ὅ, 8 ἐκ 
δυοῖν γέγονεν ὁμοιότητι χεχρατημένων 84, 24 
δι᾿ ὁμοιότητος (προελϑεῖν, προϊέναι, ἐπιστρέ- 
φειῖν, γεννᾶν, γίγνεσθαι 8].) 84,16 8ὅ, 11 

21 41, 15 1618 108, 21 

ὁμοιοῦν, ΟΡΡ. ἀνομοιοῦν (ἀδέτοῃ.) ὁμοιοῦν- 
τες σχηματισμοί, ὁμοιοῦντα σχήματα 28,18 
19 21 -- Ρ488. ὡμοιωμένον πρὸς τὸ μετέχον 
40,86 ἡ ὅλη ἀνομοίως ὡμοιωμένη τῷ πρώτῳ 
139,10 

ὁμοίωμα 46,28 417, 8 
ὁμολογεῖν τῇ ἑτέρᾳ (κινήσει) τὴν ἑτέραν 

69, 23 
ὁμολογία ἡμῶν (γ0] τῆς ψυχῆς) πρὸς τὸ 

πᾶν, τοῦ παντὸς πρὸς ἡμᾶς πῃ). 86, 31 566. 
Ἴ1,.16 10,156 80,11 μεσῖται τῶν ὁμολογιῶν 
80, 33 

ὁμόνοια 130, 26 οοπὶ. συμπάϑεια 180, 81 
ὁμοπαϑῆς 6. θη. ὁμοπαϑεῖς οὖσαι τῶν 

ἀνθρωπίνων ὀνομαζομένων ψυχῶν 112, 11 
ὁμοφυήῆς 129, 20 
ὁμόχρονος (γένεσις) 110, 18 τοὺς ὁμοχρόνους 

ἀλλήλοις 133, 4 

ὁμωνυμία. παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ ἑνὸς 
τὸν ἔλεγχον ποιῶν 130, 8ὅ 

ὄναρ τε καὶ ὕπαρ 58, 24 
ὄνειδος. τοῖς ἀλλοτρίοις ὀνείδεσι συγγελᾶν 

417, 81 

ὀνινάναι, ΟΌΡ. βλάπτειν 98, 3 

ὄνομα. οὐδενὸς ἐπ᾽ ὀνόματος μέμνηται 60, 8 
- βιδιιδίϊοο θὲ 94, 123 ϑείων καὶ 
μυστιχῶν ὀνομάτων δυνάμεις 32, 8.20 33, 8 
18 16 20 

ὄνος 48, 51 

ὄντως 71,384 138,20 88 δὶ. τὰ ὄντως χριτήρια 
τῶν ὄντων 78, 16 

ὁπαδός. αἱ (τῶν ϑείων μονάδων) ὁπαδοὶ καὶ 
διαπόρϑμιοι δυνάμεις ὅθ, 2 

ὅπῃ 78, 39 

ὀπίσϑιος. χαίρει τοῖς ὀπισϑίοις (ἡ φύσις) 
50, 24 
πισθϑοβαρῆς 39,23 [ἰὰ ΒΘρ. ὑ. 382, 31 
ΒΔ8.] 

16, 19 

ὁρᾶν απηιο οοηίοπιρίαγὶ 24,22 ὅρα τί ποτέ 
φησιν 17θ, 32 --- δρδοίαγο τοὺς... τύπους 
εἰς ταύτας ὁρᾶν, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς πάσας τὰς ... 
ψυχάς 112,26 --- τηθἃ. αἰνὸν ἰδέσϑαι ἔν. 
ΟΥ̓ΡΆ. 116,82 -- ρΡ888. ὁρᾶσϑαι πᾶσι νεκράν 
θ4, 160 (τὸν τόπον) χενὸν ὀφθῆναι τοῖς 

οἰκείοις θά, 11 --- σρραγεγα ὀφθῆναι ὃδι- 
χαιότερον μετὰ τὴν ἀναβίωσιν θέ, 8 ἔνϑεν 
καὶ τέχναι... ὥφϑησιν ἀναγχαῖαι 128, 20 
ἀναξίους ὀφϑέντας 88, 8 (τὴν αἰτίαν) ἐν αὐτοῖς 
τοῖς ἄρχουσιν ὁρωμένην 16, 80 τῶν ἐν 
ταῖς ἐνεργείαις ἡμῶν ... ὁρωμένων 91,1 
πῶς ὀφϑείσῃ προσιέναι δεῖ (᾿Ανάγχῃ) 120, 18 

δρατός. ἐν τοῖς ὁρατοῖς 124, δ οἵ. 22, 20 
ὄργανον 47, 1δ 19 92,86 117,2 3 δεῖ... 

ὀργάνων νυχτερινῶν τε καὶ ἡμερινῶν πρὸς 
τὴν ϑήραν (τῶν καιρῶν) 57, 11 (ὄργανα τῆς 
ἀρετῆς) 82, 21 84, 8 (ὄργανα ψυχῆς) 83, 18 
21 --- οοπΐ. ὕλη 48,22 (ψυχὴν) χωριζομένην 
ἀπὸ τῶν ὑλιχῶν ὀργάνων 61, 21 σώμασιν 
... Ψυχῶν οὖσιν ὀργάνοις 11, 26 26 οὗἁ, 
111, 2 τὰς αἰσϑήσεις μετὰ παχέων ὀργάνων 
ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν συγγενῶν αἰσϑημάτων 
εὐν οὐ γὰρ γνῶσιν τὰ ὄργανα προστίϑησιν 
60, 19 Βα4. 

ὀρεχτικχός (μόρια τῆς ψυχῆς) 181,21 εἰ τῆς 
ὁρεχτιχῆς παντελῶς ἀφίσταται 122, 81 

ὀρεκτός. δόγμα τὸ περὶ τοῦ ὀρεχτοῦ ἀγαϑοῦ 
180, 4 

ὄρεξις ἀοί. 131, 28 ΟΡΡ. κρίσις 94, 21 
ὀρέξεις, οοῃΐ. ὁρμαί 40, 22 21 τὴν τῆς 
Ἱνώσεως (τῶν καιρῶν) ὄρεξιν 37, 21 ἡ ἀπέ- 
ρᾶαντος τῆς τυραννίδος ὄρεξις βδἷπι. 88, 21 
1826 109,2 τῆς ὀρέξεως ἀπέραντος ἔχτασις 
8θ, 2 δι’ ὄρεξιν ἄμετρον, ἄλογον 94,. 11 

98, 28 ὀρέξεις ἄλογοι 82, 4 
ὀρϑογώνιον τρίγωνον (σπόριμον) 30, ὅ 9 

32, ὃ 

ὀρϑοδοξαστικὸς ὧν μιμεῖται 47,14 26 
ὀρϑός. ὀρϑὴ γωνία 32,18 ὀρϑὴ (οπι. γωνία) 

80, 6 ὀρθή (56. πλευρὰ τοῦ σπορίμου τρίι- 
ζώνου) 80.(7) 11 844. 32,14 84η6α. 33,3 5. --- 

τὴν διανομὴν ὀρθὴν πεποιήμεϑα 38, 26 τὰς 
ὀρϑὰς δόξας 49, 6 τοῦτον ἦν τρόπον ὀρϑό- 
τερον εἰπεῖν 118, 86 

ὀρϑότης 94, 19 
ὁρίζειν 21, 2 τῶν τοὺς βίους ὁριζόντων 

χρόνων 103,28 χρόνῳ ὁρίζεται τὸ ταχὺ καὶ 
τὸ βραδύ 28,14 ταῖς ἀναφοραῖς ὥρισται τοῦ 
παντός 91, 24 (τάξιν) μὴ οὖσαν ὡρισμένην 

82, 8 τηθᾶἃ, ἀφηηῖγο ὁ. 800. ὁ. ἰπῇ. 46, 23 
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- τὴν ἀξίαν ὁρίζειν τοῖς βίοις (βρορίτδ 
ἀφορίζειν) 58, 11 

δριαμός ἐστιν τοῦ χαχοῦ τὸ φϑαρτικὸν οὗ 
ἐστι κακόν 49, 2 

δρμᾶν (ψυχὴν) ἄλλην ἄλλῃ 125, ἐ ὁρμῶσι 
δ᾽ εἰς γένεσιν 80, 20 --- ἀφ᾿ ὧν ὁρμηϑεῖσαι 
109,23 τὰς ἐξ ἀνθρωπίνων βίων... ὡρμη- 
μένας 111, 6 δόσεις ἀπὸ τῶν ὑφηλοτέρων 
ὡρμημένας 119,26 ὥρμηται ὁ λόγος ἀπὸ 
τῆς αἰτίας 48, 2 οἷ. ὅ3, 21 

δρμήῆ. οοηΐ. χίνησις 39, 13 ἐπ᾿ ἄλλας ὁρμὰς 
ἔρχονται καὶ ὀρέξεις 40, 22 (ψυχαῖς) τὰς 

τοιαύτας ἐμβάλλουσιν ὁρμάς 39, 6 τὰς ἔνδον 
ἡμῶν ... παντοίας ὁρμάς 91, ὁ τὴν ἑαυτοῦ 
ζωὴν καὶ ὁρμήν 98, 13 

δρμητικός. ζωὰς ὁρμητικωτέρας ἢ ἧσυχα- 
στιχωτέρας 31, 21 

ὄρνεον αἰνὸν ἰδέσϑαι ἔτ. Ογρὶ. 116, 22 
ὄρνις. σημαίνειν... ὡς τοὺς ὄρνιϑας 81, 4 
ὄρος. τὸν πεπερασμένον ὅρον τῆς τοῦ χόσμου 

πάσης περιόδου 22, 11 (εἱμαρμένη) ἀπο- 
χαϑίστησι τὸν χόσμον χατὰ τοὺς οἰχείους 
ὅρους 24,31 διὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς (806. τῆς 
εἱμαρμένης) χινουμένων ... ὅρων τε καὶ 
στοιχείων 82, 2 (αἱ ψυχαὶ) διὰ τὴν ἀϑανα- 
σίαν ἔχουσι τὸν ὄρον ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἀπει- 
ρίαν 49, 21 ὄρον ἔχουσα οὐδένα 122, 16 
τὸν ὅρον ἀχλινῆ τῆς προνοίας δά, 18 τοὺς 
ὅρους τῆς προνοίας ἣ τῆς δίκης 54, 33 
5θ, 26 οἱ τῆς ἀξίας ὅροι 134 ἔν. 1 --- ἀο- 
,!νίδιο 39, Ὁ ὅρος κατηγορούμενος βτδηη- 
τηδίϊοθ 136,11 

Ὀρφεὺς Καλλιόπης υἱός 102, 14 ὁ κατὰ τὸν 
Ὀρφέα μῦϑος 101,19 Ὀρφέως κεφαλὴ 
101, 28 δηΐπια οἷὰβ α']ὸ ρῥδϑοίο οὐρηὶΐ 
ν ΐδδι οἰἰσαὶ ρ. ῬΙαί. 100, 26 101,10 19 
102,11 29 31 1117, 81 110, 9 Ὀρφεῖς ὅθ, 9 

100, 6 
ὁσία. σέβειν. .. ὁσίας ἐξηλλαγμένας 112, 6 
ὅσιος. ταῖς ὁσίαις ψυχαῖς, ΟΡΡ. ταῖς ἀν- 

οσίοις 61,20 ὅσιον 7.2 οεέ 1, δοίως πράτ- 

τειν 11, 2δ τῶν ὁσίως βεβιωκότων ὅ8, 6 
ὀὁστρέινα σώματα (Ρ]Δίοπίοι) 66, 11 67, 2 

[πὰ ΒϑΡ. ἢ. 382, 209 30 Βδ8.) 
ὅτι, τῆς ἐμπειρίας μόνον τὸ ὅτι λεγούσης 

48, 28 

οὖν οὗ δή 
οὐράνιος. (φωστῆρες) 92, 10 (θεοί ὅ4, 29 

᾿ θ6, 4 (ἡγεμόνες) 84,19 (τάξις) ὃ4, 16 (τάξεις) 

28, 26, ΟΡΡ. χϑόνιαι ὅθ, 18 (μέτρα) 28,12, 

ΟΡΡ. χϑόνια δά, 16 (περίοδοι) 94, 8 (περι- 
φοραί) 571, 28 19, 3 (λῆξις) 88, 80 (ζωῇ) 
ὅ0, 82 (παράδειγμα τῆς Σωκχρατιχῆής πολι- 

Π ΓΝΌΕῈΧ ΥΕΒΒΟΒΥΝ οὐσιώδης 

τείας) ὅ5, 4 πορεία...λεία τε καὶ οὐρανία (ὁΧ 
ῬΙδι.) 93, 219 22 (ζφα) 108, 256 οἱ οὐράνιοι 

91, 26 τὰ οὐράνια ἱ. ᾳ. τὰ ἐν οὐρανῷ 56, 3 
ἡ τάξις τῶν οὐρανίων 50,317 53,253 92,15, 
ΟΡΡ. χϑονίων 73,11 αἱ περιφοραὶ τῶν οὐρα-- 

νίων ὅδ, 1 τῶν οὐρανίων ἀρχαὶ καὶ δυνά- 
μεῖς, κράτη 92, 290 108, 33 834 ταῖς ἀπὸ 
τῶν οὐρανίων ποιήπεσιν 120, 80 --- δέδογα 
30,21 τῶν τὰ οὐράνια φροντιστῶν 23,13 --- 
οὐρανίως 34, 36 

οὐρανόϑεν 109, ὃ 124, 29 
οὐρανός, ΟΡΡ. γῆ 34, 890 αἶδί. ἡ ὑπὸ σε- 

λήνην τάξις 80,21 ἐν οὐρανῷ, εἰς οὐρανόν, 

ΟΡΡ. ὑπὸ σελήνην 21,1 8 91, 32 92,31 
τὴν ἐν οὐρανῷ πᾶσαν πολιτείαν, ΟΡΡ. ἐν 
τῷ ὑπὸ σελήνην τόπῳ ὅ8, 16 11 τῶν τε 
οὐρανίων χαὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὴν τάξιν 
ὅ8, 28 ταῖς ἐφεστώσαις τῷ οὐρανῷ πάσαις 
ἀρχαῖς 54, 290 τὸν τόπον εἰς ὃν ἐνήδρασται 
οὐρανός ὅ0, 82 τὸν ὅλον οὐρανόν ὅ1,1 1 
69, 22 118, 18 δι᾽ ὅλης τῆς οὐρανῶν περι- 
φορᾶς ὅ0, 81 ἡ τοῦ οὐρανοῦ περιφορά 80, 25 
120, 21; Βγῃ. κίνησις 19, 86 (φορά) 1ὅ, 21 

(περίοδοι ὅδ, 86 οὗ. 11, 38 ὁ μετ᾽ οὐρανοῦ 
γεγονὼς χρόνος 28, 16 117 τῶν ἐξ οὐρανοῦ 
φυχῶν εἰς γένεσιν ἰουσῶν 108, 13 Βηᾳ. ἡ 
ἀπ' ἀνθρώπων εἰς τὸν οὐρανὸν ἄφιξις 108, 
21 109, 1 ἡ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν περιιόντων 
(πολιτεία) 108, 18 

οὗς ὦτα 68, 3 

οὐσία 24, 10 (τῆς περιόδου) 2ὅ, 2 δεῖ τὸν 
ἐν ταῖς ζωαῖς λόγον... ἀπὸ τοῦ ἐγχειμένου 
τῇ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν. χαὶ γὰρ αἱ 
ἐνέργειαι καὶ αἱ δυνάμεις ἔχγονοι τῶν οὐσιῶν 
εἰσιν 385, 28 ἣ οὐσίας ἣ ζωὰς ἢ γνώσεις 
11δ, 9 τῷ λόγῳ ϑείαν εἰληχότι οὐσίαν 39,16 
ταῖς ψυχαῖς μέσην λαχούσαις οὐσίαν 82, 26 
τὴν ἀΐδιον οὐσίαν τῶν ψυχῶν 78, 31 (νοερὰ) 
Ἀ25, 11 ΤΊ, 20 92, 18 (δαιμονία) 78, 4 ΒΒ. 

προηγούμενοι τῆς οὐσίας ἡμῶν 79,16 74,29 
ὑπέρτεροι κατὰ τὴν οὐσίαν 112, 2 τῷ οὐσίᾳ 
χρείττους 112, 86 οὐδὲ γὰρ ἂν ἔτι τῇ οὐσίᾳ 
διαφέροιεν 112, 11 τῆς παχυτέρας οὐσίας 
ἀναπεπλησμένα θὅ, 20 ἀχοὴν ἀερώδη τὴν 
οὐσίαν ἔχουσαν 66, 21 οὐκ ἔστι μιᾶς οὐσίας 
τὸ λογικὸν καὶ ϑυμοειδὲς καὶ ἐπιϑυμητικόν 
181,86 κατ᾽ οὐσίαν (ἔχειν, ὁπάρχειν, ἐνεῖναι 
41.) 26, 22 85, 1 4062 (-πἰ 184 ἔτ, 2) 14, 25 
18,22 82,6 8ὅ,28 111,31 118,16 188,25 

οὐσιοῦν. ὁ δαίμων . .. οὐσίωται μειζόνως 
14, 39 

οὐσιώδης (δαίμων) 14, 28 (ἡμῶν ἔφοροι) 
14,22 (ἀρχή, ΟΡΡ. ἡ κατὰ σχέσιν ἀρχή) 74,84 



οὗτος 

οὗτος. καὶ ταῦτα ἱ. ᾳ. καίπερ: δ ἣν ἕν τὸ 
σῶμά ἐστιν, χαὶ ταῦτα ἐχ πολλῶν ὄν 
180, 21 

ὀφείλειν. τοὺς ἐν τῇ ψυχῇ τύπους ἀφα- 
νίζειν ὀφείλει 122, 32 τριῶν οὖν τούτων 
«ον ὀφειλόντων σπουδάζεσϑαι 10, 19 --- διὰ 
τῆς τῶν ὀφειλομένων... ἀποδόσεως 54, 15 
τοὺς ὀφειλομένους ἑχάστῃ (ψυχῇ) κατὰ τὴν 
ἀξίαν βίους 5Βἷηι. ὅδ, 38 68, 30 79, 28 

93,30 128,21 χαχὸν τὸ μὴ ἐκ προβεβιω- 
μένων ὀφειλόμενον 88, 29 

ὀφείλησις 1ὅ, 1 
ὀφθαλμία (οὁχ Ῥ]αἰ.) 48, 6 
ὀφθαλμός. τοῖς ὑπ᾽ ὀφθαλμοῖς 97, 12 τῶν 

ὃπ᾽ ὀφθαλμοῖς χειμένων 123, 19 
ὄφις 107, 81 ὄφεις... διαμένειν ἀκινήτους 

καὶ αὖϑις ἀναβιώσχεσϑαι 62, 21 --- φυχρῶν 
ὀφίων ἕρπει γένος ἔγ. ΟΥ̓ΡΆ. 116, 34 

ὄχημα. πᾶσα χίνησις καὶ πᾶν ὄχημα καὶ 
πᾶσα μεταστροφὴ τοῦ χόσμου 87, 5. εἴτε 
ϑεῖον εἴη ὄχημα εἴτε ἀγγελιχὸν εἴτε δαιμό-- 
νίον 20,29 ὄχημα πρῶτον ὃν τῆς οὐρανίας 
ζωῆς ὅ0,32 τὰ τῶν ἄστρων ὀχήματα ὅ1, 22 
ὀχήματα ψυχιχά δ1, 20 ὄχημα φυχῆς, 
ψυχῶν ὀχήματα θ5,19 (13) 91,32 35 92, ὅ 

11 τὸ πνευματικὸν ὄχημα τῶν ψυχῶν 122, 
81 ἢ τοῦ ὀχήματος αὐτῶν χίνησις εἰς τὴν 
Ἱένεσιν 124, 34 τὰς τῶν ὀχημάτων φορὰς 
τὰς μετὰ τῶν ψυχῶν 124, 35 τοῦτο συμ- 
περιάγεται τοῖς συμφυέσιν τῶν ὀχημάτων 
92,9 διὰ τῶν ὀχημάτων δυνατὸν φάναι 
γἴνεσθαι ταῖς ψυχαῖς τὴν ἀλλήλων γνῶσιν 
ΘΥ, 16 12 19 86 68,1 4 11 14 24 

ὀχλεῖν εἰωϑότες τὴν τοῦ Πλάτωνος φιλο- 
σοφίαν δ7, 26 

ὄψις. ὄψιν φωτοειδῇ κατὰ φύσιν οὐσαν θθ, 19 
τὰς ψυχὰς γνωστιχκὰς οὔσας καὶ οἷον ὄψεις 
τινάς 66, 22 τὰς ὄψεις ἀχριβεστέρας ἔχουσι 
Ο7, 160 διὰ τῆς νέας ὄφεως θ7, 24 ἀόρατα 
ταῖς (τῶν ϑνητῶν) ὄψεσιν ὁρᾶν 68, 25 

πάϑημα ὅ2, 20 1238, 8 
παϑητικχός (νοῦς) 59 (ψυχή, ορΡ. ϑεία) 49,21 

(ψυχαί, ΟΡΡ. ἀπαϑεῖς) 58, 834 τὸ παϑητικόν 
39, 29 (ΟΡΡ. τὸ λογιστικὸν τῆς Ψυχῆς) 
47, 21 30 84 

πάϑος 8ὅ,26 86,25 97,6 1 τοῦτο τὸ πάϑος 
πάσχειν, ὑπομένειν 111,18 108, 8 τὸ τῆς 
λήϑης πάϑος 126, 8 ΟΡΡ. λόγος 39, 13 
11 1922 102, 10 185, 190 137, 40 οοῃὶ. 

ἀλογία 90, 20 (πάϑος ἐστὶν) τὸ συνδετιχὸν 

ἡμῶν πρὸς τὰ ἄλογα 98, 16 12 οἵ. 100, 16 
Βα. 2329 101,10 84. 808ᾳ. 103, 4 104,12 

ἈΝΒΟΡΟΤΑ γνδκιλ. 1. 
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11 84ᾳ. πάϑος ἄλογον 100, 26 πάϑη 40, 25 
49,.26 122, 29 τραγικὰ πάϑη 8ὅ, 36 ὑλιχὰ 
πάϑη 39, 35 122, 8 ἐν πάϑεσιν εἱλούμενον 
39, 26 πάϑεσι συμμιγῶν ὄντων 40,19 τὰ 
ὄργανα πάϑη ταῖς γνώσεσιν προστίθησιν 
06,26 ἀνθρώποις τοῖς τῶν παϑῶν πορισταῖς 
11,6 διὰ τῆς χαϑάρσεως τῆς ἐχ τῶν παθῶν 
126, 1 

παιδεία, οΟρῃ. ἀπαιδευσία 40, 20 τὴν ὅλην 
χαὶ τελείαν παιδείαν 106, 12 οὗ. 15, 16 21 

421. 39 

παιδεύειν 6. 8266. μουσιχὴν παιδεύεσθαι 
91, 6 ταύτην αὐτοὺς παιδευτέον 37, 22 παι- 
δευϑέντες πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην παιδείαν 
271, 39 

παιδευτιχός 82, 38 (τῶν ψυχῶν) 45, 8 

παιδισχάριον 107, 24 
παιδοποιεῖν 132, 21 

παλαιοί ἱ. 6. αἀτδροοὶ γοίογοθ θ0,16 119, 15 

ἷ. 6. Αορυρεϊ οἱ Ομ δι βοΐ 28,1 αἱ ἱστορίαι 
τῶν παλαιῶν καὶ τῶν νέων 83,39 οἷ. [πᾶθχ 

ϑυοίοτπμα γ. Ῥίδίουϊοὶ 
παλιγγενεσία 24, 18 
πάλιν. τῷ πάλιν καὶ πάλιν 19,28 τὴν πάλιν 

χαὶ πάλιν ἀποχατάστασιν 24, 20 

παλινῳδία (τοῦ Φαίδρου) 91, 36 99, 22 
111,4 οἵ. Ιπᾶοχ δυαοίογυα) γν. ῬΓΟΟΘΪΠ8 

πάμμεγα δύναται τὰ ἔϑη 95, 16 
πάμπολυς 100, 8 παμπόλλη τις δόσις 119, 14 

παμπόλλην παρέχονται δύναμιν 28, ὅ 
πάμφϑορος. τὰ πάμφϑορα, ΟΡ». τὰ ἀΐδια 
112, 10 

Παμφυλία θ0, 26 Βα. 
Πάμφυλος (Ηρ) ὅ2, 3.12 21 δῦ, 10 
πανήγυρις (οχΧ Ρ]Δ[.) 66, 1 
πανημέριον φέρεσϑαι 122, 6 
πάνσοφος 9], 1 ᾿ 
παντελῆς (ἀριϑμός) 20,1 (μέτρον) 19, 25 

ἰζιίῥον) 23, 2 (χαχία) 77, 20 22 24 ὁ παν- 

τελὴς χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς λογικῆς 
49, 8 

πανύστατον 68,1 

παρά ἱ. 4. διά. νοσεῖν οὐ παρὰ τὴν αὐτῶν 
ζῆν, ἀλλὰ παρὰ τὴν χοσμικὴν τάξιν 
18, 1 οὗ 27,30 --- παρὰ τὸν ϑάνατον 63,12 

παρὰ τὴν τελευτὴν 100, 10 
παραβάλλειν. τῶν ἀχροτήτων .... εἰς καχίαν 

παραβαλλουσῶν τὰς ψυχάς 82,25 παραβλη- 
τέον τῷ τῆς μεσότητος λόγῳ τὸν ἀπὸ τοῦ 
δεῖσϑαι χτέ. 115, 6 

παραγγέλματα 8ὅ, 1 παραγγέλματα ἠϑιχά 
82, 31 

παράγειν 38, 40 8ὅ, 16 41,16 70, 5 ἔν. 

14 
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ΟΥ̓ΡΆ. 117, 10 εἰς μέσον παρήγαγειν δ5, 25 [παρεμφαίνειν. ταῖς ἑαυτῶν μέσαις παρεμ- 
- δοάμοοεγε παραγόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ 
χαταπληττόμενος 88, 3 

παραγίγνεσθαι. τί οὖν ἀπὸ τῆς Κλωϑοῦς 
παρατίνεται 119, ὅ 

παράδειγμα 24, 28 84,34 δ2, 34 τὸ πα- 
ράδειγμα τῆς Σωχρατιχῆς πολιτείας οὐράνιον 
(οχ ΡΙ]δί.) ὅδ, 3 ὅ8, 16 δά, 6 108, 23 

χοσμιχὰ παραδείγματα 17,18 παραδείγματα 
βίων (οχ ῬΙαί.) 11,29 72,1 8ηα. 80, ὁ Β6ᾳ. 
26 80 81, 1224 32 84,13 20 118, 23 

παραδέχεσθαι ργοδαγε τοῖς παραδεξαμένοις 
ἀϑανάτους εἶναι τὰς ψυχάς 58, 12 

παραδιδόναι. οἷαν παραδώσει τὴν Ὀδυσσέως 
ψυχὴν 95,9 εἰς ἄλογα ζῴα ψυχὰς εἰσδυομέ- 
γας παραδίδωσιν 91, δ 

παράδοξος. εἰ χαὶ παράδοξον εἰπεῖν 131,22 

ἄλλον τρόπον χαὶ παραδοξότερον 120, 198 

παράδοσις (τοῦ Τιμαίου) 114, 10 
παραδοχή. τὴν ἐν τῇ φύσει παραδοχὴν τοῦ 

χείρονος 16,2 τὴν εἰς τὸ πνεῦμα παραδοχὴν 
123, 1 

παράϑεσις 38, 34 

παραχολουϑεῖν ὅ0, 10 126, 81 

παραλαμβάνειν ὅθ,89 60, 29 (ἐπιστήμας) 
91,18 (ἀξίωμα) 129, 6 ὁ μῦϑος παρείληφεν 
122, 8 Ῥ488. ὕπνος μὲν παραλαμβάνεται 
τῷ μύϑῳ Βἷη). 128, 31 ὅ0, 8 124, 23 

παράλλαξις 27, 30 

παραλλάττειν (τὸ ἔϑος) 95, 21 
παράλληλα χείμενα ὀνόματα 60, 34 
παραλογίζεσϑαι 132,11 

παραλογισμός (ἐχ Αγἰδίοι.) 132, 16 
παρανατέλλειν (ΔΒίτοῃ.) 28, 11 παρανα- 

τέλλοντες ἀστέρες 27, 35 (οἴῃ. ἀστέρες) 
28, 4 117,13 

παρανατολή. ἐχ τῶν σχημάτων καὶ τῶν 
παρανατολῶν 28, 3 

παραπίπτειν. οἱ 
31, 28 

παρασχευάζειν 0. 866. οὐ ἰηΐ. 84, 35 

παρασπᾶν. ἴχνος τι παρασπασάμενα 136,2 
παράτασις χρόνου 125, 30 
παρατίϑεσθϑαι αὔῇῆεγγε 98, 3 110, 19 
παραφοραὶ τῶν ψυχῶν 99, 16 
παρεῖναι. ἀνθρωπίνης εἰς αὐτὰ παρούσης 

ψυχῆς 11δ, 3 --- ἐν οἷς τὸ ἀγαϑὸν παρόν 
18, 11 

παρεισχκυχλεῖν (λόγους, ϑεωρίαν) ὅ5, 10 
δ6, 36 

καρεκχβαίνειν τοὺς ὄρους τῆς προνοίας 54, 32 
παρεμβάλλειν. τοὺς ἠἡϑιχοὺς κανόνας παρ- 

εμβέβληχεν τοῖς τοῦ προφήτου λόγοις 84,19 

παραπίπτοντες χαιροί 

φαινομέναις ἐνεργείαις 84, 18 
παρέπεσϑαι. τὰ παρεπόμενα τοῖς τέλεσιν 

48, 834 οἵ, δ8, 12 

πάρεσις. τὴν πάρεσιν χαὶ τὴν ἀργίαν τῆς 
νοερᾶς τῶν ψυχῶν ζωῆς 51,22 124,2 12 

παριέναι εἰς γένεσιν 28, 2 
παρίεσϑαι. ὑπὸ πληγῆς τινος... παρεῖτο 

62, 6 τοῦ σώματος παρεϑέντος 63, 18 

παριστάναι οδίεηάογε, δἰσηὐϊοαγα 6. 806. 
ἡ ᾿Ανάγχη παρίστησι τὴν μίαν ϑεότητα 
81]. 86, 13 50, 18 36 ὅ4, 4 62, 28 θ6θ, 2 

19, 5 122,21 --- Βοαυΐζυν ὅτι 79,29 τὸ 
οὐχ εὐτυχὲς ἐναργῶς παρίστησιν, ὅτι... 
86, 20 τὸ πνῖγος παρίστησιν ἐναργῶς, ὡς 
ἄρα. .. 121, 29 

παροιμία. ὡς ἐπὶ παροιμίας 61, 9 εἰς παρ- 
οιἰμίαν ἐξενίκησεν 101, 24 

παρόραμα 1θ, 81 27, 838 8ὅ, 86 
παρορᾶν 10, 80 35, 85 78, 9 88, 6 
παρόρασις 18,4 40, 36 ταῖς ἑαυτῆς παρ- 

οράσεσιν 10, 18 
παρουσία. προχαλεῖται μειζόνων ἀγαϑῶν εἰς 

ἑαυτὸν παρουσίαν 8ὅ, 1 
πᾶς. ἐπὶ πᾶσιν ργαείον οηϊηδα ὅ2, 10 ὃ πᾶς 

αἰών, ὃ πᾶς χρόνος (ΡΙ4..) ΟΧΡΙ. 19, 20 

86464ᾳ. 84 τὸ πᾶν σῶμα, αἰδί. ἕχαστον σῶμα 
21, 38 πᾶν, αἰδί. ὅλον (866. Ατίδίοϊ,) 

131, 34 τὸ πᾶν, ΟΡΡ. μέρος 22, 29 

τὸ πᾶν, Βγῃ. χόσμος 16,35 117, 25 19, 34 

22, 18 32, 4 103, 25 105, 20 118, 25 

131,28 τὸ ἐν τῷ παντὶ ἕν, τὸ τοῦ παντὸς 

ἕν 181, 30 αὐταρχέστερον τὸ πᾶν ἑχάστου 
τοῦ ἐν αὐτῷ 131, 32 μόνως ἕν χυρίως τὸ 
πᾶν 131, 35 τὸ μηδέποτε συμπεσεῖσϑαι τὸ 
πᾶν 10,11 ἡ μονὰς... μονοειδῶς πᾶν 
περιέχουσα τὸ πᾶν 25, 183 τετραχῶς ἐστιν 
ἐν τῷ παντὶ... τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου 
94, 36 στερεοειδὲς ἔδει συστῆναι τὸ πᾶν 
ἀλλ᾽ οὐχ ἐπίπεδον 84, 388 τὰ ἄχρα τοῦ 
παντὸς (γῆν οἵ οὐρανόν) 384, 39 τὸ τέλος τοῦ 

παντός 121, 9 περίοδοι τοῦ παντός 1ὅ, 19 
91, 8 τοῦ παντὸς φορά 8θ, 26 (ἀποκατάστασις) 
19, 29 (σύστασις) 17, 24 (τάξις) 96,2 37, 35 

51, 10 858, 4 (ἁρμονία) ὅ4, 25 (ἀριϑμός) 

21, 30 τὸν ἀποχαταστατιχὸν τοῦ παντὸς 

ἀριϑμόν 22,21 ἐν ἑχάστῃ μοίρᾳ τοῦ παντός 
28, 21 ἡ ϑεία ψυχὴ τοῦ παντός (ὁχ ΡΙΔί.) 
121, 19 (εἱμαρμένη ἡ φύσις ἐστὶν τοῦ 
παντός 121,26 30 32 858 ὁ τοῦδε τοῦ παντὸς 

βασιλεύς 128, 29 τῶν διοιχούντων τὸ πᾶν 
120, 31 τοῖς ἐν τῷ παντὶ ϑεοῖς 16, 32 ὁ ἐν 
τῷ παντὶ προφήτης 8δ, 21 τῆς πολιτείας 



πάσχειν 

ὅλης τὸ εἶδος ἐν τῷ παντὶ προὐπάρχον καὶ 
τοῖς ἐν τῷ παντὶ γένεσιν ὅ4, 9 22 5, ὃ 86. 

χατὰ τοὺς ἐν τῷ παντὶ νόμους δδ, 19 οἵ. 
583, 21 τῆς ἐν τῷ παντὶ προνοίας ὅ6, 31 ἡ 
ἐν τῷ παντὶ δίχη 87,29 90, 16 τὰς ἐν τῷ 
παντὶ τιμὰς χαὶ ἀτιμίας 917, 2 --- τὸ πᾶν, 

ΟΡΡ. μεριχαὶ ψυχαί 27,1 Βαᾳ. 17, δ (οὐδὲν) 
τῶν τελούντων εἰς τὸ πᾶν ὅδ, 29 ὅσα ὡς 

εἰς τὸ πᾶν τελοῦντες χρώμεϑα τοῖς ἐχ τοῦ 
παντός 88, 6 τὰς ἐχ τοῦ παντὸς (τῶν 

ψυχῶν) φοιτήσεις 66, 2 αἱ ψυχαὶ πολλὰ 
καϑορῶσι τῶν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων 79, 34 
(ψυχῶν) τῶν χατὰ φύσιν μὲν ἐν τῷ παντὶ 
Ἱηνομένων 88, 1 τῶν ὁμοίων ἐν τῷ παντὶ 
μουσικῶν ψυχῶν 101, 8 (τύχης) ἔργον τὸ 
συντάττειν ἡμᾶς πρὸς τὸ πᾶν 104, 32 οὗ. 
16, 18. ἡ τῆς ψυχῆς (ν61 ἡμῶν) ὁμολογία 
πρὸς τὸ πᾶν οὐ ἡ τοῦ παντὸς ὁμολογία 
πρὸς τὴν ψυχὴν 80, 81 Β4α. 80, 11 5αᾳ. 
11, 18 τὰ ἐχ τοῦ παντὸς ἡμῖν (ν6] ταῖς 
ψυχαῖς) ἀπονεμόμενα 18, 18 5], 8 71,11 
80, 32 91,21 938, 8383 119,6 τῶν ἐκ τοῦ 

παντὸς ἡμῖν ἀποχληρουμένων 36, 21] τὰ ἐκ 
τοῦ παντὸς ἐπιχλωθόμενα 81, 1 ὅσα ἐχ τοῦ 
παγτὸς διανέμεται ταῖς ἑλομέναις 82, 13 
τὸ τυχεῖν μείζονος ἐχ τοῦ παντὸς εὐμοιρίας 
84, 40 τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ἀγαϑῶν 85,2 171 
τὸ ἐκ τοῦ παντὸς αὐτῷ συνηρτημένον ἀτύ- 
χημα 86,20 22 πῶς ἡ τῶν παίδων βρῶσις 
γίνεται ἐκ τοῦ παντός 817, 1 (χλήρους) προ- 
τείνει τὸ πᾶν 70, 31 οὗ, 79, 380 ἀπονέμει 

τινὰ -.. τάξιν τὸ πᾶν 71,23 δ τὸ πᾶν χυροῖ 
τὴν αἵρεσιν 16,9 84. τοῦ παντὸς ἀπαιτοῦντος 
τὴν αἵρεσιν 85, 39 τὴν ἀξίαν τοῦ παντὸς 

ἀποδιδόντος 93, 21] τοῦ παντὸς τὴν ὀφει- 
λομένην αὐταῖς μοῖραν ἐπαρτήσαντος 98, 80 
τὸ πᾶν τοιῶνδέ τινων βίων οἰστιχὸν ὑπάρχον 
109, 3 τὸ πᾶν εἰς τὴν ἐχείνου διάϑεσιν 
συνεργεῖν 110, 3 

πάσχειν, ΟΡΡ. δρᾶν, ποιεῖν 39, 19 90, 11 

τοῦτο πάσχειν τὸ πάϑος 111, 18 
πατὴρ (ϑεῶν) 81,31 τὰ τῶν ϑεῶν πατέρων 

ὄντων 118,3 (αἰὼν) τοῦ χρόνου πατήρ 22, 33 

αμοίογ τῆς ϑεογονίας τοῖς “Ἕλλησιν πατήρ 
(1. 6. ΟΥΡΙΘ18) 118, 4 πατὴρ τοῦ μύϑου, 
τῶν λόγων τούτων (ἷ. 6. ΕἾ) 59, 31 61, 25 
125, 11 ἄλλην (σφαῖραν) εἰς ἄλλον ἀναφε- 
ρομένην πατέρα τῶν λόγων 104,3 ὅπως μὴ 

. καὶ ἄλλοις τοῦ χακχυνϑῆναι γίνωνται 
πατέρες 86, 109 --- ὁ ἡμέτερος πατήρ ἱ. 6. 
ϑγτίδηθδ 103, 21 

πατρῷος. ἐν τῇ πατρῴᾳ προχειμένην οἰχίᾳ 
θ4, 16 ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ... τοῖσδε 
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τοῖς πατρῳοῖις (ἰ. 6. τοῖς ϑείοις) ἑπομένους 
96, 23 

παχύς. μετὰ παχέων ὀργάνων θθ, 19 τὸν 
παχὺν τοῦτον περιτειχισάμεναι δεσμόν 79, 85 
τὸν ἀέριον τόπον τὸν παχύν 121, 26 τὸν 
παχύτερον ἀέρα 121, 386 τῆς παχυτέρας 
οὐσίας ἀναπεπλησμένα 65, 20 

παχύτης σωματιχή 80,1 
πεδᾶν 48,19 

πεδίον. τὸ τῆς Λήϑης πεδίον (ὁχ ΡΪδΔί.) 
121,21 βΒα4. 

πεῖρα 92, 21 
πέλαγος. πῶς δ᾽ ἄν τις διανήξαιτο τοσοῦτον 

πέλαγος πλασμάτων (ἰπι! δ 10 Ιοοἱ ΡΙΔιοπίοί 
Ῥγθῃ. ὑ. 1978) 100, 11 

πελαργοί 10θ, 16 
Πέλλη θ4, 13 

πελώριος. γαίης ἐς χευθμῶνα πελώριον ἔτ. 
ΟἸΡΆ. 117,16 

πεμπάς 20, 19 8ὅ,2 54. 11 69, 12 Β4ᾳᾳ. ἡ 
πεμπὰς οὖσα μέση τῆς ἐννεάδος χαὶ μονάδος 
ἱερὰ λέγεται τῆς δίχης ὅθ, 16 οἷ. πεντάς 

ενία. πλοῦτος καὶ πενία 82, 20 83, 9 12 

2606 107, 8 πενίαι 78,13 89, 36 πλούτοις 

χαὶ πενίαις (ΟΧχ Ρ]Δἰ.) 82, 14 

πεντάς. τῷ ἀπὸ τῆς πεντάδος, ἣν ἱερὰν δι- 
καιοσύνης οἱ Πυϑαγόρειοί φασιν 28, 25 84 
οἷ. πεμπάς 

περάαν βίον (ὁΧ οἸδοπῦ!ο) 11δ, 19 
περαίνειν. ὅτι χαϑ᾽ αὑτὸν πεπέρασται τῶν 

ψυχῶν ὁ ἀριϑμός 49, 19 τὰ παραδείγματα 
πεπεράνθαι 12, 2 Βα. 11 τῷ πλήϑει πεπε- 
ρασμένας (εἶναι ψυχάς) 110, 22 πᾶν ἀίδιον 

πλῆϑος εἶναι πεπερασμένον 118, 26 τὸν 
πεπερασμένον ὅρον τῆς τοῦ χόσμου πάσης 
περιόδου 22, 11 

πέρας νοερόν 88, 11 πέρας ἐπιτιϑείς 106, 4 

119,20 τὸ πέρας αὐτῶν ἀρχὴ ἄλλης γίνεται 
περιόδου 10, 16 ἀριϑμὸς εἰς τὸ πέρας τῶν 
ὄντων ἀπὸ τῆς ἀρχῆῇς χαταντήσας, πέρατα 
χαὶ μέσα τῶν ὅλων περιλαβών 128, 35 

περί. τοὺς περὶ τῶν δευτέρων χαὶ τρίτων 
βίων τύπους 112, 22 [οἷ. ῬΙδί. τοβρ. 11 
Ρ. 3195 οἱ τύποι περὶ ϑεολογίας]) ---- τούτου 
τοῦ προβλήματος πέρι 112, 80 --- οἱ περὶ 
Γλαύκωνα 49, 31 

περιάγειν. τῶν ἀιδίως περιαγομένων 24, 14 
οὐ περιάγονται μόνον ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης, 
εννς, ἀλλὰ κχαὶ ἑαυτὰς περιάγουσι 24, 34 
περιῆγεν εἰς τὴν τοῦ ὅλου πρὸς ἑαυτὸ ἀνο- 
βοιότητα 26, 29 (τάξεις) εἰς γένεσιν περι- 
αγούσας ὅθ, 21 τὴν εἰς τὸ σχοτῶδες καὶ 
ἀφεγγὲς περιάγουσαν χάτω τάξιν ὅ5ὅ1, 19. 
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τὴν ἐναντίαν τῇ προτέρᾳ περιάγουσα χυ- 
λήσει 127, 4 

περιαλγῆς 69, ὃ 
περιάπτειν. σημεῖα τὰ περιαπτόμενα ταῖς 

διχασϑείσαις ψυχαῖς (ὁχ ΡΪαἰ.) 50, 21 

περιβάλλειν. φρουρὰν περιβάλλοντες 62, 28 
περιβάλλουσα δ᾽ αὐτὸν ἡ μήτηρ 69,7 --- 
τη. περιβαλλομένων τὰ σχήματα 31, 18 

περιβλήματα (ψυχῶν) θὅ, 21 (τὰ πνευμα- 
τιχά, ὑλιχὰ τῶν ψυχῶν περιβλήματα) 109, 
λ2ὺ 80 

περιβολή. μετὰ τῆς πρεπούσης περιβολῆς 
χαὶ οἰχονομίας 680, 30 

περιγράφειν τὸν λόγον 120, 20 128,30 
περιδινεῖν. ἕως ἄν περιδινῆται 70, 12 
περιέπειν θ8, 16 
περίεργον (ὁπ. ἐστί) 120, 35 
περιέχειν 24, 21 11,11 19 12, 15 23 

(ἀριϑμὸν) περιέχοντα τὴν περίοδον 22,31 33 
23,16. 34 (μονὰς) μονοειδῶς πᾶν περιέχουσα 

τὸ πᾶν 25, 13 οἱ κχλῆροι περιέχουσιν οἱ 
ἕτεροι τοὺς ἑτέρους 70, 26 105, 12 οἵ. 71,2 
1δ, 18 τὸ ϑεῖον φῶς τὸ περιέχον τὴν τοῦ 
οὐρανοῦ περιφοράν 120, 21 (πνεύματι) συν- 
αλλοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι 97, 38 --- 
ῬΆ88. οἱ δεύτεροι (χλῆροι) περιέχονται ἐν 
τοῖς πρὸ αὐτῶν 4]. 11,3 10,28 108,17 
19, δ 21 81, 22 131, 8 

περιιέναι. τὰ περιιόντα χύχλῳ 22, 19 
περιχόσμιος (δυνάμεις) 39, 20 
περιλαμβάνειν 24,80 171,4 39 (ἵνα) τῷ 

μὲν τὴν γἦν περιλάβῃ τῷ δὲ τὸν οὐρανόν 
94,39 (ἀριϑμὸς) πέρατα καὶ μέσα τῶν ὅλων 
περιλαβών 12δὅ, 8386 τὴν πανταχόϑεν περι- 
λαμβάνουσαν (τὸν νοῦν) ὁμοίως γνῶσιν 70, ὃ 
- ρΡ888. (ἵνα) πᾶσαι πάντων γενέσεις... 
περιλαμβάνωνται ὑπὸ τοῦδε τοῦ παντός 
19,34 (ψυχὴ) ταῖς ἀπὸ τῶν οὐρανίων πε- 
ριληφϑεῖσα ποιήσεσιν 120, 30 

περιλάμπεσϑαι ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ 38, 84 
περιληπτιχὸς βίων (χλῆρος) 80,29 118,17 
περιοδικχός (χρόνος) θθ, 1 (ἀριϑμός) 21, 22 

22, 26 (ζωὴ) 19, 31 110, 160 περιοδιχῶς 

24, 36 
περίοδος (σελήνης) 22,12 (ἀπλανῶν) 22, 21 

28 ἐχ τῆς ἑτέρας ταῖν περιόδοιν (ἱ. 6. τῆς 

ἀπλανοῦς καὶ τῆς πλανωμένης) 171, 39 

ιοὐρανοῦ) ὅὅ, 86 (τοῦ παντός) 1ὅ, 19 317, 8 

(κόσμου) 16, 28 22,11 41, 1 72, 15 120, 

86 (χοσμιχῇ) 21, 8 Βα. 28 30,1 38,3 72,8 

121,3 127,90 κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρα- 
νίων περιόδων ποίησιν 94, 9 (χϑονία) ὅ0, 21 

(ἐνιαυσιαία) 32, 9 (χιλιέτης) 109, 14 24 
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(γενέσεως) 38, 28 (ἀνθρώπου) 21, 23 (ἀν- 

ϑρώπιναι) 28, 384 (ἀνθρωπεία) 25, 1 38, 24 

ϑεία) 25, 4 (29) 12, 36 (τοῦ ϑείου σώμα- 
τος) 10, 10 (τοῦ ϑείου γενητοῦ) 12, 4 864. 9 
(εἱμαρμέναι) 20,10 (χυκχλικαῇ) 20, 22 ἕπονται 

ταῖς χυριωτέραις περιόδοις αἱ ἀκυρότεραι 
(οχ Αγίϑίοί.) 20,28 τῷ μὲν σεληναία πε- 

ρίοδος τῷ δὲ χρονία τῷ δὲ ἄλλη τις ἣ ἀφανὴς 
ἡμῖν ἢ ἐμφανῆς. πᾶν γὰρ χύχλῳ χινούμενον 
περίοδον ἔχει 20, 26 χατὰ τὰς ἰδίας περι- 
ὀδους τάς τε ψυχιχὰς χαὶ τὰς σωματικάς 
28, 26 τὴν ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου χαὶ νοεροῦ 
τῆς ζωῆς εἴδους περίοδον 38,29 γενεσιουργὸν 
ἀποτελεῖ τὴν ὅλην ἡμῶν περίοδον ἀντὶ νοερᾶς 
25,21 τῶν τε χολαστιχῶν χαὶ τῶν γενεσιουρ- 
γῶν περιόδων δθ, 29 αἱ περίοδοι τῶν ψυχῶν 
51,238 12,12 Βα. 18, 31 38 συζυγοῦσάν ποτε 

ἀπὸ γενέσεως εἰς γένεσιν περίοδον 20, 19 
18, 31 ὃ ἀριϑμὸς τοῦ χρόνου τῶν ὀχτὼ πε- 
ριόδων ὁ αὐτὸς ἀεὶ 12, 1 ἣ ψυχὴ πλείοσιν 
ὑποχαταχλίνεται περιόδοις 119,26 8 120, 13“ 

(ψυχὴ) εἰς τὸ ἔσχατον προϊοῦσα τῶν περιόδων 
120, 29 ἐν περιόδοις προτέραις 107, 24 
ἀρχὴ ἄλλης περιόδου 70, 16 (ὁχ Ρ]κὶ.) 
13, 82 ἀφετηρία τῆς ἑξῆς περιόδου 170, 16 
περιόδου συμπλήρωσιν 17,32 τῶν περιόδων 
τοιαύτῃ συνετάχϑησαν ἀρχὴν ἐπαγούσῃ τῇ 
ἀρίστῃ πολιτείᾳ λύσεως 15, 11 18 18, 3 
περίοδοί τινες ποιοῦσιν εὐγονίας χαὶ δυσγονίας 
20,9 27,4 ἔν τισιν γρόνων περιόδοις μείζοσιν 

ἣ ἐλάττοσιν 90, 1 τὰ περιόδοις μετρούμενά 
τισιν 96, ὁ διὰ μαχρῶν περιόδων 18,1 κατὰ 
δή τινας περιόδους, χατὰ περιόδους οἰχείας 
8]. 116, 16. υθ, 9 110,4 832,1 12,6 

περιουσία 98, 36 

περιοχ ἡ (πλειόνων ἑνὸς βίων) 70, 24 
περιπέτεια. χατὰ διαφόρους περιπετείας 

81,6 
περιπετὴς γίγνεται τρῖς ὄντως χαχοῖς (ψυχή) 

18, 9 
περιποιεῖν (εὐκολίαν, τληπάϑειαν) 92, 26 

περιπτύσσειν τηθἃ. οἰγοιμηρίεοξἑ περιπτύσ- 
σεται πανταχόϑεν αὐτό 170, ἢ 

περιρρεῖν. (ἀὴρ) ὁ περιρρέων τὴν γῆν 
122, 13 

περισπᾶν. (ψυχὴν) περισπωμένην ὑπὸ τῶν 
παθῶν 122, 28 

περιστρέφειν. τὰ χλωϑόμενα περιστρέφεταί 
πῶς ἑαυτοῖς 119, 12 

περιστροφή, σοῃὶ. στρέψις 119,11 (ψυχῶν) 
92, δ 

περιτειχίζειν. τὸν παχὺν τοῦτον περιτειχι- 
σάμεναι δεσμόν. 79, 8 ὅ 



περιτροπὴ 

περιτροπὴ 20,26 28 21,2 ὅ τὰς περιτροπὰς 
τῶν ὡρῶν 80, 23 

περιττός, ΟΡΡ. ἄρτιος 80, 20 [82, 1δ 
τίχτουσι περιττοὺς οἱ περιττοί 26,11 (ὁ 

ἐννέα) ἐκ τοῦ πρώτου περιττοῦ καὶ τελείου 
τετράγωνος ὦν 41,26 --- διρεγυασαπειδ 58, ὃ 
περιττόν (οπη. ἐστί) 126, 21 

περιφέρεια ()8{}.} 70, 6 
περιφέρειν. πᾶν τὸ ἀειχένητον χαὶ περι- 

φερόμενον 21,9 
περίφοβος. πρὸς ϑάνατον περιφόβους ἀπο- 

τελῶν 58, 11] 

περιφορά 99,4 790, 32 (τοῦ ἀτράχτου) 72, 29 

(τοῦ οὐρανοῦ) 19,36 80,25 120,21 δι᾿ ὅλης 
τῆς τῶν οὐρανῶν περιφορᾶς 50, 81 περι- 
φοραί ὅδ, 9 70, 32 (τῶν οὐρανίων) ὅ8, 6 

(οὐράνιαι, ΟΡ. χϑόνιαι) Ἐ51,23 179,3 (χοσ- 

μικαί) 81, 22 νοῦ εἰχὼν ἧἣ περιφορά (θ0Χ 
ΡΙδἰ.) 69, 21] τὰς τῶν χυήσεων περιφορὰς 
εἴτε ἑπταμήνους εἴτε ἐννεαμήνους 32, 10 
οὐχ εὐτυχῆ τὴν ἐπιχλωϑομένην ἔχουσι πε- 
ριφοράν 836, δ οἵ. ΤΊ, 2 τῆς περιφορᾶς τοὺς 
χλήρους νεμούσης 71, 31 

περιχαρής 69, 9 
περιωπή. ἔτι μείζονος ἐμοὶ δοχεῖ δεῖσθαι 

χαὶ ϑεῶν ὄντως ἡγεμόνων δεομένης περιωπῆς 

ὅ2, 16 [ἴη θρ. Ρ. 408, 32 Β88.; ἴῃ Οτδ- 
{γ]. Ρ. 08] 

Πέρσης (Ζωροάστρης) 60, 13 
πέτεσθαι 103, δ 
πηγή. παγὰν ἀενάου φύσεως (νοτΒ. Ῥγίδπα,.) 

834, 36 
πηδᾶν ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλα 173, 4 
πηρὺὸς γενόμενος (θαμύρας) 101, 15 102, 16 

(δαιμόνιον, ΘΧ ΟΥ̓́ΔΟΙ]Ο0) 11, 30 

πιέζειν, πιεζεῖν ρ»γΉόηιεῦε αὐ σμηιθηζον γι 

υἱ ἀπὸ τούτων ἀνελέγχτως πιεζοῦντα δθ, 26 

ἵν᾽ οὖν χαὶ τοῦτο πιέσωμεν 96, 18 συμπε- 
ράσματα τῶν ἐχεῖ πεπιεσμένων 98, 3 

πιϑηχόμορφος 104,11 
πίϑηκος. ἐνδύεσϑαι πίθηχον (Θερσίτου ψυχὴν 

ἈΡ. ΡΙαἱ.) 99,1 2 104, 6 Β4η4. 21 

πιχρός. τῶν πιχροτάτων δεσποτῶν 77, 4 
πίπτειν. ἐντὸς πεσεῖται ὁ ἀριϑμὸς τῆς. 

συνόδου 30, 1 τὸν χλῆρον μὴ ἐν τοῖς ἐσχά- 
τοῖς πίπτειν (ὁοχΧ Ρ]αἴ.) 93,14 94, δ 26 

τοὺς ῥιφέντας χλήρους πίπτειν εἰς τὰς... 
ψυχάς 94,1 --- ψυχὴ πεσοῦσα εἰς γένεσιν 
121,1. 68, 36 πεσεῖν, πεπτωχέναι 46 δηΐ8 

14, 80 112, 19. 20 124, 38 125, 1 τὰς 

πιπτούσας ἐπ᾽ ἔσγατον 112, 24 ψυχαὶ 
πίπτουσαι εἰς ζῷα, εἰς ἀλογίαν 97,8 100,27 
102,1 111,16 23 
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πιστός Μάο αἵσπμς 105, 18 
πιστοῦσϑαι τη04. γνώριμα ποιεῖ χαὶ πι- 

στοῦται 43, 29 

πλανᾶν. πλανώμενοι (86. ἀστέρες, ἀϊδὲ. 
ἀπλανεῖς) 32,2 119, 29 Βα]. τὰς τῶν πλα- 

νωμένων ἔσται δέον ἐν ταῖς σπορίμαις 

ὥραις χατανοεῖν χινήσεις 28, 14 25 ἐν τοῖς 
πλανωμένοις τοὺς πέντε διεῖλεν ἀπὸ τῶν 

δύο φωστήρων θ9, 11 διὰ τῶν πλανωμένων 
χύχλων 119, 22 --- ἢ πλανωμένη (80. σφαῖρα, 
ΟΡΡ. ἀπλανής) 51, 1 7], 3 

πλάνητες. (στοιχείων) οἰχείων τοῖς πλάνησι 
32, 24 συνδιήρηται τὰ ἑπτὰ φωνήεντα τοῖς 
ἑπτὰ πλάνησι 82, "5 

πλανῆται. ὅτι τῶν πέντε πλανητῶν ἕἔχαστος 
ἐν ταῖς σποραῖς καχωϑεὶς φϑείρει τὰ σπέρ-- 
ματα 29, 8 844. (στοιχεῖα) ποῖα τίσιν οἰχεῖα 

τῶν ζωδίων ἢ τῶν πλανητῶν 32, 34 τὸν 
ἥλιον μέσον οἷδε τῶν πλανητῶν 60, 8 69,1 

864. (ἢ τετρὰς) τῶν πλανητῶν ἐχάστῳ τὰς 
χινήσεις ὥρισεν 69, 19 

Ἐπλάξ. ὑπὸ πλάχα Κοωχυτοῖο ἔτ. ΟΥΡΉ. 

111, 31 
πλάσμα. διὰ τῶν αἰσχρῶν χαὶ ἀϑέσμων 

πλασμάτων 58,15 μυϑιχὰ πλάσματα ὅθ, 25 

82, 81 οἵ. 58, 23 ἠϑιχὰ πλάσματα 61, 3 το- 

σοῦτον πέλαγος πλασμάτων 100, 11 οἵ, 20 
102, 28 

πλασματώδης Τῦ, 4 οἱ μῦϑοι λέγουσιν μὴ 
ὄντα πλασματώδεις ὄντες 126, 11 τὸ πλασ- 
ματῶδες ὅ8, 21 36 τὸ χατὰ μὲν τὸ ἔξω 
πλασματῶδες, κατὰ δὲ τὸ ἔσω νοερόν ὅ9, 4 

πλάτος. χατὰ πλάτος 069, 20 

πλάττειν. τῶν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμένος 
πλασϑέντων 34,30 (ποιητὰς) φριχτὰ πλάσαν- 

τας 51,32 τὸ μυϑῶδες πᾶν ὅσον πέπλασται 
μόνον 89, 1 τοῦ Πλάτωνος τὰ τοιαῦτα πλατ- 
τοντὸς μὲν οὐδαμῶς 60, 28 

πλατύνειν. τὰ λόγια παραχελεῥεται πλα- 
τύνειν ἡμῖν διὰ τῆς ἀπολύτου ζωῆς ἑαυτούς, 
ἀλλὰ μὴ ἀποστενοῦν 121, 32 

πλατύς. πλατεῖα τῶν ἄνωϑεν ἀγαθῶν ὑπο- 
δοχή 121,81 

ὅτι ἐχεῖνο Πλατωνιχόν ἐστι 
111,33 

πλέγμα τῆς μιᾶς τοῦ παντὸς τοῦδε πολιτείας 
54,21 

πλέκειν. συνημμένον πλέχων ὅ8, 10 τετρα- 
χῶς πλεχόμενα 81, 11 

πλεονάζειν τοῖς ἀμείνοσιν ἀριθμοῖς ἢ τοῖς 
χείροσι 27, 16 πάϑος πλεονάζον εἰς ἀλογίαν 

ἀπέωσεν 102, 10 (ζωΐν) πλεονάζουσαν χατὰ 

τὸν θυμόν 102, 32 
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πλεονάκις 80, 2 
πλεονέκτημα. ἣ σωμάτων ἢ τῶν ἐκτὸς 

πλεονεχτήματα ἣ ἐλαττώματα 83, 11 
πλεονεξίαι, ΟΡΡ. ἐλαττώσεις 88, 1 
πλευρά (τοῦ σπορίμου τριγώνου) 30, 9 τῆς 

ῥητῆς καὶ τῆς ἀρρήτου πλευρᾶς τῆς δια- 
μέτρου 3ὅ,10 12 ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν 20, 22 

πληγή 62,56 160 11 πληγῇ νεμόμενα (Ηογἃ- 
ΟἸ θα) 24, 34 

ηλήϑθειν, ὑπὸ τῶν πληϑόντων ἐν τῷ τότε 
παϑῶν 122, 29 

πλῆϑος. διάφορα πλήϑει χρόνου 20, 80 τὸν 
τῶν ϑείων περιόδων ἀριϑμὸν οὐχὶ πλῆϑος 
ἐννοοῦμεν 25, δ πλῆϑος λόγων ἔχουσα ποι- 
χίλον 83, 41 ἐλάχιστον πλῆϑος 75, 258 εἶναι 
τὰς ψυχὰς τῷ πλήϑει πεπερασμένας 116, 
2λ πᾶν ἀΐδιον πλῆϑος εἶναι πεπερασμένον 
110, 26 

πληϑύνειν, τὴν πεπληϑυσμένην καὶ διῃρη- 
μένην ἐν τῇ γενέσει ζαήν 125, ὅ [οἷ. ἴη 

Ῥαγηθῃ. ΥἹ ὑ. 211) 
πλημμέλεια 100, 8 
πλημμελεῖν. σμιχρόν τι περὶ τὸ ὄνομα 

πλημμελοῦντας 60, 19 
πλήρης. λόγων πλήρεσιν ἀσωμάτων χαὶ 

νοερῶν 58,29 δειμάτων ϑείων πλήρεις γιγνο- 
μένους 59, 18 

πληροῦν. ὧν δὴ χαὶ τὰ ἱερὰ πεπληρῶσθϑαι 
58, 26 

πλησμονὴ 18,18 
πλήττειν. ἢ γλῶσσα τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος 

ἀέρα πλήττουσα θ8, 4 
πλοῦτος καὶ πενία 82,20 89, νυ 13 26 101,3 

πλοῦτοι 78, 12 88, 3 356 106, 32 πλούτοις 

χαὶ πενίαις (ΟΧ Ρ]κ4.) 82, 14 

πλωτήρ 120, 38 
πνεῦμα. πνεύματος χίνησις... σύμβολον τῆς 

τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματος κινήσεως 124, 2ὅ 21 
(τῶν ψυχῶν) τὸ πνεῦμα τὸ ἑαυτῶν τυπουσῶν 

εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς ζῴοις σκιαγραφίαν 109, 
29 380 τὴν εἰς τὸ πνεῦμα παραδοχὴν 123,1 
βαρύτερον τὸ πνεῦμα ποιοῦντας 128, 8 οἱ 
πνεύματι τὴν ψυχὴν ἐοικέναι φάσχοντες 
συναλλοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι καὶ συσχης- 
ματιζομένῳ 91, 32 τοῦ χοσμιχοῦ πνεύματος 
121, 36 

πνευματιχός (ψυχῶν περιβλήματα) 109, 24 
(ὄχημα ψυχῶν) 122, 31 

πνεύμων. τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἀέρα θ8, ὃ 
πνίγειν. οἱ πνιγόμενοι 121, 34 
πνιγμός. πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς ἐφελχο- 

μένους 121, 83 
πνῖγος (οὁΧ Ρ]Δ..) 121, 29 56. 
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πνοή. ἀνέμοιο πνοῇσιν ἔγ. ΟΥΡἢ. 117,12 
Πόδαργος (οχ Πομ.) 138, δ 
ποδηγεῖν. (δαίμων) ποδηγεῖ τὴν ἑλομένην 

αὐτὸν ψυχῆν 120, ὁ 
πόϑος. γλυχερὸς πόϑος ΟΧ Οτϑομΐο θῦ, 1ὕ 

πόϑῳ τοῦ ἑνός 41, 11 
ποιεῖν, ΟΡΡ. πάσχειν 90, 11 ΟΡΡ. σημαίνειν 

(παίδων βρῶσιν, κινήσεις) 860, 26 87, 4 --- 

τὸν διηγούμενον ἐποίησεν... πρόσωπον με- 
ρικόν ὅθ, 11] (Ὅμηρον) ποιῆσαί τινας τῶν 
τυράννων χολαζομένους (ὁχ Ῥ] Δί.) 86, 19 --- 
τῶν χοσμιχῶν περιόδων... ποιουσῶν ἄλλων 
ἄλλα εἰς (τὴν ψυχήν) 121, 3 --- παϑᾶ. ὅσα ἂν 
μὴ πρόχειρα ποιώμεθα 122, 36 

ποίησις. χατὰ τὴν εἱμαρμένην ποίησιν 28,29 
τὴν ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων κινήσέων ποίησιν 81, 
32 χατὰτὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιόδων ποίησιν 
94, 9 ταῖς ἀπὸ τῶν οὐρανίων . . . ποιήσεσιν 
120,80 τῶν χοσμιχῶν περιόδων τῆς ποιήσεως 

ἐξήρτηται (ψυχή) 121, 8 τῆς εἰς τὸ χάτω 
ποιήσεως τῶν ἀνωτέρων 94,18 τῶν ὅλων 
ταῖς ὡς εἰς μέρη ποιήσεσι διεγειρόντων 
10, 3 τὰς νοήσεις τῶν χρειττόνων ἡμῶν 
ποιήσεις τινὰς εἶναι 78, 839 8ᾳ. τῆς μοιραίας 
δεῖται ποιήσεως 51,18 ταῖς Μοιρῶν ποι- 
ἤσεσιν 119,1 οἵ, 118,28. 119,11 τῆς Διίου 
ποιήσεως (Βγη. δημιουργίας) 124, 28 μείζονα 
τῶν ποιήσεων 83, 38 -- ἰ. 4. ποιητικὴ 61, 4 
τὴν ᾽Ομήρου ποίησιν ὅθ, 19 ἡ ποίησις τῆς 
δίχης ὅ0, 21 

ποιητῆς. τρεῖς ποιηταὶ χλίνης 4θ, 18 πᾶς 
ποιητὴς μιμητῆς 40, 38 Β64ᾳ. τῶν ποιητῶν 
οὐδεὶς... πολιτικός ἐστιν 47, 11 πᾶς ποι- 

ητὴς οὔτε ἐπιστήμων ἐστὶν ἐχείνων ὧν μι- 
μεῖται οὔτε ὀρϑοδοξαστιχός 47, 132 866. 
μυϑολογῶν ὡς ποιητής, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποδει- 
χνὺς ὡς ἐπιστήμων 51, 80 ἐλοιδόρησε τοὺς 
ποιητάς (Ρ]Αἴο) 51, 81 100,14 οὗ, ἸΙπᾶθχ 

διοίοτυπι Υ. ΗΟΙΩΘΓΙΙΒ 
ποιητιχὸς τρόπος, ΟὨΡ. πολιτιχός 6], 22 

(γένος) 41, 5 (μῦϑοι) ὅ9, 18 (χάρις) 61, 8 --- 

πᾶσα ποιητιχὴ μιμητιχή τίς ἐστιν 46, 31 
8Β6ᾳ. 45,3 41,838 λώβη τῶν ἀκουόντων ἐστὶν 
ἡ ποιητική 47, 26 Βα6. 

ποικιλία. τῆς ἐνταῦϑα ποιχιλίας 68,10 τὴν 
ἀπέραντον ποιχιλίαν. .. τῶν βίων 82, 8ὅ 
τῇ ποιχιλίᾳ τῶν ἀγαϑῶν 128, 22 

ποικίλος (πλῆϑος λόγων) 33, 41 (τρόπος τῆς 
διαλέξεως) θ8, 1 (ἀηδόνων φωναί) 10], 18 
(παϑήματα) δὅ2, 21 (αἱ μετὰ σωμάτων πολι- 
τεῖα) ὅ83, 20 (τῆς ζωῆς διέξοδοι) 51, 11 
(αἱρέσεις) 112,25 29 (μεταβάσεις ἀπ᾿ ἀλλήλων 
εἰς ἀλλήλας) θθ, ὅ 



ποιναῖος 

ποιναῖος. δαιμόνων ... ποιναίων χινήσεις 
89, 4 ποιναίως, ΟΡΡ. ϑείως 89,1 

ποιός. διὰ ποιᾶς χινήσεως θ8, δ ἀπὸ τῆς 
ποιᾶς ζωῆἧῆς τῶν ψυχῶν 24, 26 τοῦ ποιοῦ 
τοῦ χατὰ τοὺς βίους 104, 4 τῆς γενέσεως 
τοῦ ποιοῦ τινος (οχ Ρ]Δἰ.) 128, 11 τὸ ποιὸν 

τῆς ζωῆς 128, 16 τοῦ ποιάν τινα γίγνεσθαι 
(τὴν ψυχήν) 101, 16 

ποιότης 25,6 
πολεμικός 104, 25 (ἀνήρ) 61, 12 (ἐνέργειαι) 

39, 6 
πολέμιος. τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ᾽ ἡμῖν πο- 

λέμιον 26, 4 
πόλεμος ὅθ, 21] (αἱ ψυχαὶ) τὸν ἐν γενέσει 

πόλεμον μεταχειριζόμεναι ὅθ, 28 
πολιοῦχος (,. 6. ΜίηθΣνἝΑ) 13, 20 

πόλις. τῆς ἀρίστης πόλεως 37,51 τὴν ἄδιχον 
πόλιν 185, 9 ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν 
129, 1.6 πῶς τοῦτο δυνατὸν τὸ μίαν εἶναι 

τὴν πόλιν (σοῃέζϑ Ατὶβέοὐθ]θ1) 180, 2 Βα. 
ἡ πόλις αὐταρκέστερον ἑνὸς μᾶλλον (ΘοηΐτΆ 
Ασίβιοι.) 131,20 οἵ. 180, 32 8Β44ᾳ. τὸν τῆς 
πόλεως βίον 138, 14 

πολιτεία 129,1 8 180, 8 ἐν ταῖς εὐνομου- 
μέναις πολιτείαις 134 ἔτ, 1 (ἡ Πλάτωνος) 
129, 4 (ἡ ἀρίστη) 15, 11 16, 21 36, 6 57,8 

40, 39 41, 13 ὅ3,12 16 ὅ4, 10 108, 23 

πῶς ... ἢ πολιτεία λυϑήσεται 16, 6 λύσις 

τῆς πολιτείας δἷῃ). 16 84ᾳᾳ. ρϑδβδίτη. 217, 20 
28 306, 11 40, 29 39 τῶν τριῶν πολιτειῶν 

εἰς τὰς τρεῖς δημιουργίας ἀναφερομένων 
11,14 ὁ Πλάτων περὶ τῆς πρώτης διδάσκων 
πολιτείας 17,19 ἡ παρ᾽ ἡμῖν πολιτεία, ἦδε 
ἢ πολιτεία, ΟΡ». τὸ πᾶν, ὁ χόσμος 10, 31 
11, 11.228 τὴν ἐν οὐρανῷ πᾶσαν πολιτείαν 
παράδειγμα τῆς ἀρίστης οὖσαν 53,16 108, 22 
τὸ παράδειγμα τῆς Σωχρατιχῆς πολιτείας ἐν 
τῷ κόσμῳ ὅ4, 5 δὅ, 4 τῆς πολιτείας ὅλης 
τὸ εἶδος ἐν τῷ παντὶ προὐπάρχον δ4,8 ἡ 
ἐν τῷ κόσμῳ, κοσμιχή, τοῦ χόσμου πολιτεία 
ὅ3,22 26 ὅ4,11 960,29 τῆς μιᾶς τοῦ παντὸς 
τοῦδε πολιτείας 54,20 (ὁ δαίμων) κυβερνῶν 
πᾶσαν ἡμῶν τὴν ἐν τῇ γενέσει πολιτείαν 
ὅ1,56 ὁ τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν χαταχοσμήσας 
ὅ2, 21 [οἵ,. ἰῃ ΒΘΏΡ. ἢ. 351, 256 11 86 

Β68.; ἴ. πολιτεία ψυχῆς 351, 14 50] τὰ 
παντοίας πολιτείας ... τῶν ἐν γενέσει ψυχῶν 
ἀντίστροφα 53, 14 αἱ μετὰ σωμάτων πολι- 
τεῖαι ποιχίλαι ὅ3, 20 --- ἐν τεταγμένῃ πο- 
λιτείᾳ βεβιωκέναι (ὁχ ΡΙΔ:.) 108, 16 22 28 
109, 2 ἀπὸ τεταγμένης παρ᾽ ἀνϑρώποις 
πολιτείας εἰς τὴν ἐν τῷ κόσμῳ τεταγμένην 
πολιτείαν 108, 16 πολιτείας ἀνθρωπίνης 
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τεταγμένης 108, 82 οἷ, 109,2 89 17,21 ἐν 
πολιτείᾳ χρηστῇ βεβιωχώς 86, 28 91, 30 

πολιτιχός. πᾶς πολιτιχὸς ἀπειχονίζεσθαι 

βούλεταί τινα δημιουργόν 17,15 23 συγχε- 
ϑέντων τῶν πολιτιχῶν γενῶν 1δ, 26 πολι- 

τιχὰ γένη χαὶ ἥμερα (μέλισσαι χαὶ μύρμηχες, 
οχΣ ΡιΙδί.) 106,16 (νόμοι, ΟΡρΡ. φυσιχοί) 

90, 20 (ἐνέργεια) 87, 86 τῶν ποιητῶν οὐδεὶς 
πολιτιχός ἐστιν 47,11 τὸν πολιτιχὸν τρόπον, 

ΟΌΡ. ποιητιχόν 61, 22 (τὸ εἶδος τῶν Πλα- 
τωνιχῶν μύϑων) πολιτιχόν τε χαὶ παιδευ- 
τιχόν 82, 82 πολιτικῶς, ΟΡΡ. τὸν ϑεώρητι- 
χώτερον τρόπον χαὶ μυϑιχῶς 54, 10 

πολλαπλάσιος 22,19 οἱ τῆς ὁμοιότητος 
ὄντες ἐπιμόριοι καὶ πολλαπλάσιοι (λόγου 
41, 20 

πολλοστός. ἐν τοῖς πολλοστοῖς ἀπ᾽ ἐχείνων 
10,,. 24, 8 

πόλοι 50, 34 

πολυειδήῆς (τρόποι) 45, 8 (βίοι) 76, 29 80, 86 
πολυειδεστέρας ζωάς 38, 19 

πολυκίνητος θ8, 1 
Πολύκριτος ἐπιφανέστατος Αἰτωλῶν χαὶ 

αἰτωλαρχίας τυχών 63, 17 
πολύμορφος 109, 33 

πολυπραγμοσύνη. τῶν ἀνδρωπίνων ἐξήρηται 
πολυπραγμοσυνῶν 38, 27 

πολύς. (ἀριϑμὸς) εἷς καὶ πολὺς ὧν 22, 31 --- 
ὁ πολύς 34,19 [οἵ. ΗθεπΐΔ8 ἱπ ῬΠδοασ. 

Ρ. 146 ὁ ἐμπαϑὴς χαὶ ὁ πολὺς ἄνϑρωπος) 
οἱ πολλοί, ΟΡ». οἱ ἐπιεικεῖς χαὶ μέσοι 
41,29 ΟΡΡ. οἱ σοφοί ὅ8, 4 αἱ πολλαὶ ψυχαί 
83, ὅ χατὰ τὸ πολύ 174,1 

ἐν τοῖς πλείονα τὴν ζωὴν ἔχουσιν καὶ 

ἐλευϑερωτέραν 20, 19 ἔχοι δ᾽ ἄν τι πλέον 
..-- πρὸς ἔνδειξιν Θ1, 16 μὴ πρὸς τὸ πλέον 
βλέποντα τῶν ἄλλων 88, 22 χατὰ τὸ 
πλεῖστον 39, 29 

πολυσόνϑετος 41, 21 

πολυσχιδῆς 4], 11 
πόμα τοῦ ποταμοῦ τῆς Λήϑης 12ὅ, 27 
πόνος. τῶν ἐπὶ τῇ πληγῇ πόνων 62, 11 αἱ 

ὑπὸ γἦν ἐν πόνοις γενόμεναι 98, 6 
πόντος. εἰς τὸν ἀνομοιότητος πόντον ἐχπεσεῖν 

85, 1 
πορεία. ἡ χιλιέτης ὑπὸ γῆς πορεία δ0, 21 

χιλιοστῆς οὔσης πορείας 110, 8 εἰ πρὸς τὴν 
πορείαν ἔχαμον θθ, 15 "τὰ χατὰ πορείαν 
ἰδών 61,14 τῆς εἰς ἄλογα ζῷα πορείας 102, 3 

πορεύεσθαι. πάντα πορεύεσϑαί τινα χύχλον 
81, 9 

πορευτιχός. τῷ μονίμῳ καὶ πορευτιχῷ (τὰ 
φυτὰ διέστησε τῶν ζῴων) 20, δ 
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πόριομα 49,12 
ποριστῆς. ἀνθρώποις τοῖς τῶν παϑῶν πο- 

ρισταῖς 71, 6 
πορρωτάτω ταῦτα τῶν οὐρανίων ζῴων 

108, 24 εἰς τὰ πορρωτάτω τῆς ἀνθρωπίνης 
ἐξολισϑάνειν ζωῆς 118,1 

Ποσειδῶν. τὰς Διὸς ἅμα καὶ Ποσειδῶνος... 
δημιουργίας δὅ1, 11 124,22 24 Ποσειδῶνα 
τὸν τοῦ ἡενητοῦ παντὸς... ὑποστάτην 
131, 8 

Ποσειδώνιος. Διίων τινῶν καί Ποσειδωνίων 

ἐνεργειῶν 124, 20 
πόσις τοῦ ληϑαίου ὕδατος 123, 81 122, 35 

τῆς πόσεως τῆς ἐχ τοῦ Ἀμέλητος 120, 21 
ποσός. χατὰ τὸ ποσόν 2, 7 
πόστος ἔλαχεν 19, 29 
ποταμὸς τῆς Λήϑης (Ρ] 6.) 51, 156 125, 21 

120, 3 ὅ ὁ ᾿Αμέλης ποταμός (Ρ] 8.) 122, 12 
οὗ, 15. 21 βα. 

ποτᾶσϑαι. πεπότηται ἐτώσιον ἔτ. ΟΥΡΈ. 
111,11 

πούς. παρὰ πόδας τυγχάνοντα τῆς Δίχης 89,1 
πρᾶγμα. τοῖς πράγμασιν, ὧν προηγουμένην 

δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν ϑεωρίαν ὅ2, 1 ἔοιχε τὰ 
πράγματα τοῖς λόγοις συμβαίνειν 112, 14 ὁ 
τῶν πραγμάτων διδάσχαλος ὅθ, 10 

πραγματεία δὲ οἱ ἐγαοίαΐίο (τῆς αἰσϑή- 
σεως) πραγματείας πολλῆς δεομένης 16, 1 ὃ 
- ἀἑερμξαξίο ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ Βΐπ). 
(1. 6. ΡΙδίοπΐβ ἂἃθ ἘΘΡυθ]104) ὅ9, 12 
δ1, 81 100,18 111, 88 

πραγματεύεσϑαι. τὸν περὶ τῶν τοιῶνδε 
λόγων πραγματευόμενον 52, 11 

πραχτιχός (ζωὴ) 39, 12 

πρᾶξις. ἐν ταῖς πράξεσι 39,14 τῶν μεγάλων 
χαχῶν αἱ πράξεις 89, 28 

προάγειν (εἰς βίον ψυχάς) 14, τὺ εἰς πο- 
λυειδεστέρας ζωὰς τὴν τομὴν προάγων 38,20 
ἀπ᾽ αὐτῆς προάγεται τῆς φρονήσεως 48, 21 

προαιρεῖσϑαι (βίον) 84, 29 118, 21 

προαίρεσις, αἶδί. αἵρεσις 82,4 1 107,9 
τῶν γὰρ ἐναντίων ἡ αὐτὴ προαίρεσις 77,1 

προαιρετιχός (δύναμις) 128, 16 ἐν ταῖς 
προαιρετιχῶς ζώσαις (ψυχαῖς) 82, δ 

προαποδειχνύναι. δυοῖν τούτοιν προαπο- 
δειχϑέντοιν δὅ, 14 

προαποχατάστασις. τῆς ἀπὸ γενέσεως εἰς 
γένεσιν προαποχαταστάσεως τῶν ψυχῶν 110,7 

προβάλλειν. (περίοδος) ἀριϑμὸν ἄλλον μὲν 
ἐκείνης ἄλλον δὲ ταύτης (86. ἁρμονίας) προ- 
βάλλουσα 2ὅ,4 ἣν (ζωὴν) ὁ ϑατέρου χύχλος 
προβάλλων 28, 21 (μύϑοις) προβέβληται τὸ 
πλασματῶδες ὅ8, 86 τηθ4. τὸν τῆς αἰτίας 

ΠῚ ἸΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΥΜΝ προϊέναι 

προβεβλημένοι δεσμόν 43, 28 οἱ διχασταὶ 
τὴν ὁλιχωτέραν προβέβληνται πρόνοιαν τῶν 

ψυχῶν 51, 3 ὃν ἐνδυσάμενοι προβεβλήμεϑα 
(νοῦν), ἀδέ. ὃν ἐσμέν ὅ9, 6 [οὗ ΡοΥΡΒΥ- 
τυ ϑίοῦθδοὶ 1 ῥ. 429, 19 80 Π8πι.] 

πρόβατον ἔν. ΟΥΡΒ. 110, 41 
προβιοτήν, προβιοτὰς αἰτιᾶσθαι 80, 30 

88, 35 [οἷ ῬοΥΡΒΥγῖαΒ ϑίοῦθδοὶ ΠΡ. 108, 28 
ὙΔΟΒβι.) 

προβιοῦν. ἐχ προβεβιωμένων δ8, 29 χατὰ 
συνήϑειαν τῶν προβεβιωμένων 9ὅ, 1 ὅ 
πάντων ἐπιλανθάνεσθαι τῶν προβεβιωμένων 
122, 268 

πρόβλημα 110,20 111, 8 112, 80 
προβολή. ὁ ἀναγνωρισμὸς τοῦ μνημονεντοῦ 

προβολὴ 67, 25 (ζωῆς εἰδῶν) 82, 9 (λόγου) 
109, 28 110,1 128, 82 προβολὰς λόγων 

δ1, 9 
προγιγνώσχειν. πολλὰ περὶ τῶν βίων ἡμῶν 

προγιγνώσχειν [19,16 
πρόδρομος οὖσά τις γνῶσις (ἡ ἐμπειρία) 

43, 2 
προειπεῖν θ4, 14 

προελϑεῖν. οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀιδίανν χαὶ λο- 
γικῶν εἰς τὸ ἀσϑενὲς τοῦτο ζῴον χαὶ βρα- 
χύβιον ἀμέσως ἢ δημιουργία προῆλϑεν 
22, 4 ἵνα χαὶ προέλϑῃ δι ὁμοιότητος ἄχρι 
τοῦ βάϑους 84,26 προελθὼν ἀπὸ τετράδος 
εἰς βάϑος 834, 82 ὁ ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου 
ποϑμένος προελθὼν ἀριϑμός Βἰπ). 35, 30 
41, 28 125, 81 εἰς τὸ ἔσχατον προελθοῦσα 
τῶν περιόδων 120, 29 οὗ. προϊέναι 

προηγεῖσθαι. τῶν ὅλων προηγουμένων ἀεὶ 
τῶν μερῶν 21, 2 προηγεῖται (φρονήσεα;ς) ἢ 
ἐμπειρία 43, 26 συνεισαγόμενον τῷ προηγου- 
μένῳ 49,834 (τῶν πραγμάτων) προηγουμένην 
δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν ϑεωρίαν Βῖ:. ὅ2,1 56, 2} 
93,21 προηγούμενοι τῆς οὐσίας ἡμῶν 79,16 
προηγουμένως 21, 6 

πρόϑεσις τοῦ μύϑου (Βγῃ. σχοπός) ὅ2, 17 

23 24 δ7, 25 [οἷ, ἰῃ Εθαρ. ᾿. 900, 1 1 
951, 1 Β88.] 

προϊέναι. διὰ τοιῶνδε πρόεισιν λόγων 47, 39 
τῶν ἀπὸ νοῦ προϊόντων λόγων 100, 25 
τετραγωνιζομένη γὰρ ἢ δεχὰς εἰς ἑκατοντάδα 
πρόεισι 33, 81 ἡ ἑχατοντὰς,. . προϊοῦσα 
ἀπὸ τῆς δεχάδος τετραγωνιχῶς 85,16 μένει, 
πρόεισιν, ἐπιστρέφει 8ὅ,2 4 70, 2 πάντα τὰ 

προϊόντα, οοπΐ. πάντα τὰ ἐπιστρέφοντα 
41,18 ἀπὸ τῆς κατὰ νοῦν ἐνεργείας πρόεισιν 
εἰς τὴν σύμμιχτον κατά τε νοῦν χαὶ λόγον 
ἐνέργειαν 38, 380 ἡ μέχρι τῶν χαϑ᾽ ἕἔχαστα 
προϊοῦσα ποίησις τῆς δίχης ὅθ, 21 τὰς εἰς 



προϊστάναι 

τὸ ἔξω προϊούσας (χινήσεις) 90, 29 πρόεισιν 

δὲ εἰς τὸ ἔσχατον (ψυχῇ) 120, 20 τὰς 

ποιήσεις (λΛαχέσεως) εἰς τὸ πᾶν προϊούσας 
118,28. ἐχ τοῦ ὀψηλοτάτου κύκλου πρόεισιν 
εἰς ἡμᾶς 119,9 τὰ ἅμα ῥιπτούμενα πρόεισιν 
οὕτως εἰς πλῆϑος ἀφ ἑνὸς τοῦ ῥίψαντος 
19, Ἰ 

προϊστάναι (7808. παντελῆ τὸν ἀριθμὸν 
προστησόμενος 20,1 ἡ τύχη προεστήσατο 
τὴν ἀποπλήρωσιν 86, 21 ἣν προστησάμενος 
ἰπρόϑεσιν) ὅ2, 18 τὸν ὅρον τῆς προνοίας 

ἀχλινῆ ἐν ταῖς ἑαυτῶν προΐστανται κρίσεσιν 
ὅ4, 19 νοῦν ἡγεμόνα προστησάμενος 12, 35 
οὗ, 102, 26 εἶδος ζωῆς, βίους προστήσασϑαι 
82,11 9ὅ, 4 --- ἰῃΓ88. προεστάναι τοῦ 
χατ᾽ ἀριϑμὸν ἰόντος τὸν αὐτὸ ἀριϑμόν 28,18 
(Κόρην) τῆς ζῳογονίας τῶν μερικῶν πάντων 
προϊσταμένην 31, 8 αἱ προϊστάμεναι τῆς 
τάξεως (τοῦ χόσμου) ϑεῖχι μονάδες ὅ0, 1 
οὗ. 19 τὴν μίαν ϑεότητα τὴν προεστῶσαν 
τῆς εἱμαρμένης ὅ0, 386 (ἁρμονίας) προεστᾶσι 
χαὶ αἱ Σειρῆνες 8]. 34,18 41, 19 90, 22 
91, 4 811 

προχαλεῖσϑαι (αἱρέσεις) 81, 26 προκαλεῖται 
μειζόνων ἀγαϑῶν εἰς ἑαυτὸν παρουσίαν 84,40 

προχαταβάλλειν. τῆς λύσεως προχατα- 
βληϑῆναι πάντως ἀρχήν 27, 82 προχατα- 
βεβληται δι᾽ ἀποδείξεων ἀνελέγχτων δθδ, 20 

προκεῖσϑαι. νεχρὰν ἐν τῇ πατρῴᾳ προχει- 
μένην οἰκίᾳ θ4, 16 σπέρματα νοημάτων ... 
προχείμενα τοῖς ἐξεργάζεσϑαι βουλομένοις τι 

Π ΙΝΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥ͂Ν 217 προοίμιον 

Προμηϑεύς (οχ ΡΪαἰ.) 94, 13 ὃ μετρῶν 
(τὰς περιόδους) εἴτε τις Προμηϑεύς κτέ. 
24, 11 

προμήχης (ἀριθμός) ὁχ ΡΙαί. 84, 4 12 
προνοεῖν 0888. οὐ τὰ ὅλα προνοεῖται μόνα, 

ἀλλὰ καὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα ὅθ, 12 
προνοητιχός (δαιμονία τάξις) 858, 23 
πρόνοια τῆς πόλεως 87, 20 --- »γουϊάοηίτα, 

οοπΐ. εἱμαρμένη 46, 1 αἰδί. εἱμαρμένη οἱ 
τὸ ἐφ ἡμῖν 126, 20 128,2 4 9 28 πρόνοιαν 
εἶναι ὅδ, 16 19 28 (ὅτι) μία πρόνοια διήκει 
ὅδ, 8 τοῖς τὴν πρόνοιαν εἶναι ϑεμένοις 
58,18 τῆς ἐν τῷ παντὶ προνοίας ὅθ, 31 τῆς 
προνοίας χἀνταῦϑα τὴν διχαιοσύνην διορι- 
ζούσης ἀπὸ τῆς ἀδιχίας 84, 182 τὸν ὅρον 
ἀχλινῆ τῆς προνοίας δ4, 18 τοὺς ὄρους τῆς 
προνοίας ἣ τῆς δίχης 54, 38 χατὰ πρόνοιαν 
χαὶ δίχην δὅ, 39 

πρόνοια τῶν ϑεῶν 32, 18 δδ, 83 128, 16 
τὴν πρόνοιαν τὴν τε δαιμονίαν χαὶ ϑείαν 
45, 6 τῆς δαιμονίας προνοίας 51,3 (ὁ δαίμων) 
τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν ἐξάψας τῆς Κλωϑοῦς 
120,4 τὰς κατανειμαμένας τὴν πρόνοιαν τῆς 
μητρὸς Θέμιδος ὅ0, 88 οἱ μὲν διχασταὶ τὴν 
ὁλιχωτέραν προβέβληνται πρόνοιαν, οἱ δὲ 
ὑπηρετοῦντες αὐτοῖς δαίμονες τὴν μεριχω- 
τέραν ὅ7, 4 γεννῆσαι προνοίας ἐξ ἄλλων 
ἄλλας, ἐκ τῶν ὁλικωτέρων τὰς μερικωτέρας, 
ἐχ τῶν ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας 14, 1δ 
- Πρόνοια δα προσχαλούμενοι τὴν Πρόνοιαν 
81, 31 τῇ τῆς Προνοίας ἐπιστασίᾳ 31, 33 

51,26 τὰ παραδείγματα τῶν βίων πρόχειται [προξενεῖν. (αἱ τῶν παρανατελλόντων ἀστέρων 
(ταῖς ψυχαῖς) 81, 12 24 26 32 οὗ 112, 33 
τὸ δὴ τῷ Σωχράτει προχείμενον ὄν 43, 10 
οὗ 81, 14 προχειμένων ἄλλων εἰς ἐξέτασιν 
99,22 τῶν προχειμένων εἰς ζήτησιν 113,20 
τὰ προχείμενα ἀξιώματα, ῥήματα 18, 20 
90, 21 ὁ προχείμενος μῆὖϑος 61, 10 124, 18 

τὰ προχείμενα ὅθ, δ θ0, 29 82, 38 97, ὃ 
προχινεῖν. ἡμῶν ἤδη προκεχινημένων 70, 4 
Προχοννήσιος (᾿Αριστέας) 68, 2 
προλαμβάνειν. τοσαῦτα προείληφα περὶ 

τούτων 99, 21 τοῦτο τὸ ἀξίωμα προὔλαβεν 
αὐτός 129, 14 (Ὀρφεὺς) τὰς Πλατωνιχὰς 
διατάξεις .. . φαίνεται προλαβών 117, 34 
πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχιχῶν χρίσεων 
ὅδ, 12 

προλείπειν. προλίπῃ φάος ἠελίοιο ἔτ, ΟΙΡΕ. 
111,13 

πρόληψις. ταῖς ἀδιαστρόφοις ἡμῶν προ- 
λήψεσιν περὶ τῶν πραγμάτων 126, 11 

προμελετᾶν. τοῖς προμελετηϑεῖσιν ἐπιτρέ- 
χομεν 10, 2 

δυνάμεις) προξενοῦσαι πᾶσαν εὕροιαν ἐν ταῖς 
γενέσεσιν 28, 86 τὴν δικαιοσύνην μεγάλα 
προξενοῦσαν ἀγαθά ὅθ, 11 ἀγαϑῶν ὧν ϑεοὶ 
προξενοῦσιν ἀνθρώποις ὅ9, 24 (οἱ ἱερατιχοὶ 

λόγοι) ταῖς ψυχαῖς τὴν ἀπόλυτον τῶν σω- 
μάτων προξενοῦντες ἐνέργειαν 8]. 62, 29 

92,11 119,23 μόνη (φιλοσοφία) προξενεῖ 
τὴν ἀπαϑῆ ζωὴν 102, 19 

πρόοδος ἀΘθ0Θ ὨπιηθῖῸ (μονὰς) εἰς ἑαυτὴν 
στραφεῖσα μετὰ τὴν πρόοδόν ἐστιν δεχάς 
26, 18 (ἵνα) εἰς ἀρχὴν ἐπιστρέψῃ τῆς 
προόδου 84, 21] τὴν ἐν τούτῳ (τῷ ἀριϑμῷ) 
πρόοδον 8ὅ, 9 τὴν δι᾽ ὁμοιότητος πρόοδον 
85, 21 ἐν ταῖς (τῆς ἑχατοντάδος) προόδοις 
88,18 --- πρόοδον δὲ εἰς τὸ ἄλογον εἶδος τῆς 
ζωῆς βαϑυνομένην 83ὅ, 13 οὗ. 34, 51 τρίτην 
ἀπὸ ϑεῶν ἔχουσα πρόοδον 38, 40 δεῖ τὸν 
ἐν ταῖς ζωαῖς λόγον... ἀπὸ τοῦ ἐγκειμένου 
τῷ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν 8δὅ, 28 (ἔστιν͵ 
ὁ λόγος ἔνδοϑεν ἔξω πρόοδος 48, 31 

προοίμιον (βιβλίων) ὅ9, 86 εἴρηται ἐν προ- 



218 προπαιδεύειν 

οιμίοις (56. τοῦ μύϑου) [25,232 ἐν μέν γε 
προοιμίοις τῆσδε τῆς πραγματείας (ἷ. 6. ἐπ 
»αγίο ρ»γίογε ἀμριζαξίοηί ἀε Ποριδίἐοα) 
91, δι 

προπαιδεύειν. τὰς δυνάμεις χωρὶς τῶν ἐνερ- 
Ἱειῶν προπαιδεύεσθαι δυνατόν 1317, 28 

πρός. ἡ δὲ ἑβδομηχονταπεντὰς ἔστι μὲν πρὸς 
τῆς ἀλόγου ζωῆς 35, 19 --- πρὸς οἷς ἂν 
ὄντες τυγχάνωμεν 122, 34 --- εἰ πρὸς τὴν 
πορείαν ἔχαμον 66, 16 οὗ προσφωνεῖν 

προσάγειν. ϑυσίας τε προσάγοντες τοῖς 
ϑεοῖς 31, 30 ἡμεῖς τῷ παντὶ προσηγάγομεν 
ἡμᾶς αὐτούς 86, 11 

προσδεῖσϑαι. οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης προσδεο- 
μένην (ψυχῆς) 98, 10 

προσδιορισμός 136, 12 13 

προσεῖναι 131,2 οὗ, Αἀδοπάξ 

προσεννοεῖν 29,16 29, 20 371, 30 

προσέχειν αππασοογέεγε προσεκτέον ὅπως 
εἶπεν 118, 34 

προσεχής (ἡ φανταστιχὴ ψυχὴ) ἅτε τῷ 
σώματι προσεχῆς 128, 38 προσεχῶς δοη- 
ἐέθιο ᾿ὠππιϊίοίδαγ᾽ αἱ προσεχῶς (οὐρα- 
νὸν) κινοῦσαι ὅ0, 1 προσεχῶς εἰς τὴν σελη- 
νιακὴν ἀνήρτηται σφαῖραν 69,10 διασώζεται 
προσεχῶς 74, 8 προσεχῶς ἐκβᾶσαν ἀπὸ τῆς 
χατὰ λόγον (ζωῆς) 108, 18 τὴν προσεχῶς 
ἐμπνέουσαν (τὸ ἄλογον) ζωὴν 114, 29 

προσήγορος. τὸ μέσον οἰχεῖον ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν χαὶ προσήγορον 82, 28 ἀλλήλοις ὄντα 
προσήγορα 131,4 

προσϑαφαιρέσεις (πλανητῶν) 29, 0 69,18 
πρόσϑεσις, ΟΡΡ. ἀφαίρεσις (Δϑίτοπ,) 28, 25 
- δΥπ. προσθήχη (κάϑους) 100, 29 

προσθήχη 91, 14 ΟΡΡ. ἀφαίρεσις 21, 29 
(τοῦ ἀλλοτρίου) 17, 18 διὰ δέ τινας παϑῶν 
προσθήκας 100, 23 

προσιέναι. πῶς ὀφθείσῃ (τῇ ᾿Ανάγχῃ) προσ- 
ἰέναι δεῖ 120,18 

προσίεσθαι σαἀηιέέογε ὅ8, 12 
προσχαλεῖσϑαι. προσχαλούμενοι τὴν Πρό- 

νοιῖαν τοῖς ἱεροῖς ἔργοις 31, 81 
προσκατασχευάζειν ἑαυτοῖς ἀμείνω 71, 26 

προσχεῖσϑαι. τὸ φιλόνειχον προσχείμενον 
τῷ ἀνδριχῷ 108, 1 ὁ γὰρ τρόπος πρόσχειται 
18,11 προσχείσϑω δὲ ἐχεῖνο ὅτι... 125, 54 

προσλαμβάνειν 98, 38 39,18 84 72, 10 

πρόσληψις χείρονος ζωῆς 26, 20 
προσοχή. ἐπιστρέφοντα τὰς ψυχὰς εἰς τὴν 

προσοχὴν καὶ τὴν ἀμείνω ζωήν 99, 3 
προσπαραλαμβάνειν (ἱερουργίαν) 87, 28 
προσπεριβάλλεσθαι (τεχνῶν ἣ ἐμπειριῶν 

ἐπιτήδευσιν) 317, 30 

ΗΠ ἸΝΡΕΧ ΨΕΒΒΟΕΥ͂Μ πρότερος 

προσπίπτειν. ἡ τῆς αἰσϑήσεως ἀήϑεια τῶν 
προσπιπτόντων (ὁχ ΡΙ͵Δ) 123, 28 

"προσποιεῖσθαι 61, 10 
προσραψφῳδεῖν. μάτην αὐτὰ προσερραψῳ- 

δῆσϑαι τῷ Σωκράτει 58, 10 
προστάτης. πᾶς βίος προστάτην ἔχει δαί- 

μονα 11, 8 οὗ 1ὅ, 1 προστάτης τῆς πε- 
ριόδου τῶν ψυχῶν 18, 36 οἱ δαίμονες οἱ 
προστάται τῆς φύσεως ὅ8, 23 

τάξιν ἀγγελιχὴν.... τῶν Ψυχιχῶν βίων 
προστάτιν δ1, 3 εἱμαρμένην ὡς πάσης ἀνα- 
λύσεως σωμάτων εἰς σώματα προστάτιν 

90,7 ἡ τύχη τῶν ἀπονεμομένων ἐχ τοῦ 
παντὸς οὖσα προστάτις 91, 21 

προστιϑέναι 95, 6 τὰ ὄργανα πάϑη ταῖς 
Ἡνώσεσιν προστίθησιν δἴτη. 66,25 28 171, 38 
84,35 τῷ ἑλομένῳ σὺν νῷ ζανὴ προστεϑεῖσα 
σύντονος 84, 30 84 -- δ5ίΓΌη. (ἥλιος) 

προστίϑησι τῷ φωτί 28,28 ὅσα προστιϑέντες 
οἱ ἀγαϑοποιοὶ παρέχουσιν 28, 26 

προστυγχάνειν. τὸ πῶρ χαταναλίσχον πᾶν 
τὸ προστυχόν 41, 11 

προσφέρειν (Πλάτωνι ἐγχλήματα) 52, ὅ 
πρόσφορος. τὸ πρόσφορον ὄργανον τῇ ἑαυτοῦ 

δυνάμει ζητοῦντα 88, 21 
προσφωνεῖν. πρὸς Κῦρον προσφωνῶν 60, 

(οὗ. αν ἃ ὑσοὶ]. ἴπ ῬΟΥΡΒΥΤ. ᾿. 180 11 
Βιβδηά. πρὸς ὃν καὶ ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγ- 
γράμμασι προσφωνεῖ 60, 1) 

προσχρῆσθαι (αἰσθήσει) 18, ὅ (ταῖς ἀκρο- 
τάταις τῶν αἰσϑήσεων) 102, 238 

πρόσω. (ψυχαῖς) πρόσω μὲν ἡ γτένεσις, 
ὄπισθεν δὲ τὰ ϑεῖα 80, 20 

πρόσωπον μεριχόν ὅθ, 11 
πρότασις φγοροδιίίο μερικῆν τινα πρότασιν 

χαϑολιχῇ (συμπλέκε!) 10, 11 αἰτιασόμεϑα 
τὴν ἑτέραν πρότασιν 180, 28 πρότασις μείζων 
οἱ ἐλάττων 136, 12 14 --- οπμηξίαξδο ἐνδε- 
χομένην τὴν πρότασιν ποιῶν 98, 1 

προτάττειν. ἄρχοντές εἰσι προτεταγμένοι 
τῶν ὅλων 58ὅ, 1 

προτείνειν. ἣν (εὐκαιρίαν) αἱ τοῦ παντὸς 
περίοδοι προτείνουσι τοῖς ὁρᾶν δυναμένοις 
81, 8 τοῖς ἀδίχοις (δείματα) προτείνων 
ὅ8, 18 (χλήρους) προτείνει τὸ πᾶν 70, 81 
ὁ ταῦτα διαχληρῶν χαὶ προτείνων 72, 21 
ΡῬδδββ. 19, 32 88, 4 πολλῶν αὐτῇ προτα- 
ϑέντων 80,168 αὐτῷ τοιοῦτος προετάϑη βίος 
806, 29 οἱ προτεινόμενοι βίοι 84, 38 93, 13 
15 106, 33 

πρότερος βίος, Βγπ. ὃ ἔμπροσθεν βίος, 
ΟΡΡ. ὁ δεύτερος, ὁ παρών 110, 8 10 (20) 

οἵ, βίος 



προτιϑέναι 

προτιϑέναι (παραδείγματα βίων) 80,18 81,22 
84, 138 ὅσοι τοῖς δευτέροις βίοι προτίθενται 
106, 18 εἰς λύσιν τῆς προτεϑείσης ἀπορίας 
110,28 --- τηθᾶ. 6. ἰπΐ, τὸ μὲν χωρίζειν ἡμᾶς 
προτίϑεται τῶν ὑλικῶν εἰδώλων 4ὅ, 9 ἀνα- 

διδάξαι προὔϑετο ὅδ, 28 ἐξηγεῖσθαι προ- 
ϑέμενος Βδἰπι. ὅ2, 4 ὅδ, 16 118, 4 -“-- 
τεϑνάναι δόξας ... χατὰ τὸν νόμον προὐτέϑη 
88, 8 

προὐὔπάρχειν. τῆς πολιτείας ὅλης τὸ εἶδος 
ἐν τῷ παντὲ προὐπάρχον δὅ4, 9 οἷ, 12, ὅ 
προὐπάρχει τὰ τάττοντα τῶν ταττομένων 
ὅδ, 26 τῶν ἀιδίως περιαγομένων δεῖ τινα 
προὐπάρχειν τῆς χυχλήσεως αἰτίαν 24, 14 

προὐποχεῖσθαι. τὴν προὐποχειμένην φύσιν 
29, 1 ὕλης προὐποχειμένης 48, 21 

προὐπομιμνήσκειν. ἐχεῖνο προύπομνήῆ- 
σαντες ΟἿ, 20 

προφαίνειν. διὰ τὰς προφαινομένας δυ- 
νάμεις 8ὅ, 31 

πρόφασις. καϑ' ἃς καὶ ἔχει πρόφασιν σω- 

τηρίας (ἡ ψυχῇ) 138, 265 
προφήτης (ΨΡ. Ρ]4,.) 11, 1011 18 12, 20 

18, 4564. 76, 1 88 78, 84 19, 4 12 81,10 

84, 10 8ὅ, 420 29 1086, 18 106, 22 ὁ δὲ 

προφήτης... «τάξιν ἀγγελικὴν ἐμφαίνει δ1, 1 
οὗ, 18, 22 βᾳ. 90, 26 118, 2δ ἡγεμονικὴν 
ἀξίαν ἔχει πρός τινας ἄλλους προφῆτας 
13, 18. 14 δαίμονες ... οἱ προφῆται τῶν 
μοιραίων κανόνων ὅ3, 217] ὁ ἐν τῷ παντὶ 
προφήτης ... ἔστι δὲ καὶ ἐν ἑχάστῃ ψυχῇ 
προφήτης τις χκτέ. 85, 21 846. 

προφητιχός 78, 10 (λόγοι) 79, 8 (ῥήματα) 
84, 28 (ἐνέργειαι) 79, 10 

προχειρίζεσθαι (βίον) 82, 10 ὅσα προχει- 

ρίζεται νοήματα (ψυχὴ) 89, 21 ρ888. τοῦ 
προχεχειρισμένου (βίου) 110, 2 

προχείρισις ζωῆς 91, 26 
πρόχειρος. πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς 

11, 1 τὸ πρόχειρον πάϑος 98, 12 τὴν πᾶσι 
πρόχειρον τοῦ Σωχράτους δόξαν 114, 11 
ὅσα ἂν μὴ πρόχειρα ποιώμεϑα 122, 35 83 

πρύμνη. ἄνωθεν ἡμᾶς οἷον ἐχ πρύμνης 
διοιχεῖν 74, 29 

πρυτανεύειν. (Ἑρμῆς) τὸν ἕνα λόγον ἐν 
πάσαις (ὥραις) πρυτανεύων 31,8. 

πρωτεῖον. τὸ πρωτεῖον ἔχειν καὶ μέσον καὶ 
ἔσχατον 102, 32 

πρωτεύειν 1, 21 

πρῶτος. πρώτη τῶν ἄλλων 105,11 πρῶτος 
ϑεὸς τῶν καιρῶν 2ὅ, 82 [οἷ ἰπ ῬΑΓΏΘΗΥΙ 

ΗΠ ΙἹΝΡΕῈΧ ΝΕΒΒΟΕΥ͂Ν ῥᾳθυμία 

ἀποκαλεῖν, τὸν δὲ δεύτερον αἰῶνα χτέ. 
Ὀίνοσθυβ οδί πρῶτος ϑεός ἴῃ ΒΘπιρ. 
Ῥ. 430, 46 Β48.] τὰ πρῶτα τῆς ἑαυτῶν 
σειρᾶς, ΟΡ’. ἔσχατα 89, τὸ πρᾶτον, ΟΡ. 

ὅλη 188, 4 139, 1012 τὸ πρῶτον ἀγαϑόν, 
ΟΡΡ. τὸ εἰδητικόν 139, 86 τὴν πρώτην α 
»υιησίρίο ὅ2, 24 18, 84 [ἴ ΑἸοΐὉ. 1». 206 

ΟΥ.] --- (τὸ μερικὸν τοῦ καϑόλου) μετέχει 
πρώτως 460, 15 ὡς πρώτως ὑπ᾽ ἐκχείνου 
μετεχόμενον 139, 38 
πρώτιστος 26,26 10,29 πρώτιστον... 

δεύτερον... τρίτον 38, 13 πρώτιστοι, ΟΡ. 
ἔσχατοι 89,18 τὰ πρώτιστα (τοῦ χόσμου, 
ΟΡΡ. τὰ ἔσχατα) 127, 8 

πρωτουργός. τῶν ἀρχῶν . .. τῶν ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς πρωτουργῶν 128, 51 

πταίειν (πολλὰ τοιαῦτα) 16, 16 (χριτήρια) 
ἐπταισμένα, ΟΡΌ. ἄπταιστα 11, 8δ 

πτερόεις. οἰωνῶν πτεροέντων ἔν. ΟΥΡΙ. 
{11,8 

πτεροῦν. (ψυχαὶ ἡνίκ᾽ ἂν ὥσιν ἐπτερωμέναι 
ὅ4, 2 

πτηνός. (ἀετὸς) βασιλεύων τῶν πτηνῶν 103, δ 

ζῴοις πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις 118,1 
πτωχεία 98, 84 ; 

πτῶσις (χλήρου) 19, 9 10 ῥίψεις χαὶ πτώσεις 
ϑεῶν 94,14 --- ἀθ δηΐπια. ἡ ἐν νυχτὶ πτῶσις 
51,18 ταῖς πτώσεσι τῶν ψυχῶν ὅ0,10 τῇ 
τελέᾳ πτώσει τῆς ψυχῆς 122, 8 αἱ πᾶσαν 
ὑπομένουσαι πτῶσιν 112, 19 τῆς εἰς φυτὰ 
μόνα πτώσεως (τὰς ψυχὰς) ἐξαιρεῖν 113, 4 
οἵ. 111,24 124, 81 --- σγβιηπι. κατὰ γενικὴν 
πτῶσιν 60, 17 

πυϑμὴν ἐπίτριτος (οχ ΡΙα,.) 34,30 38ὅ, 21 

80 τὴν εἰς τὸν πυϑμένα τοῦ χόσμου τῶν 
ψυχῶν ῥύσιν 122,9 

πῦρ. ὅτι οὐ πάντα φϑείρει τὸ πῦρ 26,3 6 
ὅτι τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ᾽ ἡμῖν πολέμιον 
20,4 τὸ πῦρ καταναλίσχον πᾶν τὸ προστυχόν 
41,11 (φϑείρεται) ὁ ἐκ πυρὸς ἀὴρ εἰς πῦρ 
87,11 ἕν τὸ πῦρ μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν κτέ. 
151, 28 86. 

πύριος. χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον ὄντα 40,10 
πῶς... ἢ (φωοπιοῦο... πὲδὲ) 109, 21 
πωτᾶσϑαι περὶ τὸν ἀέρα {17,18 
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ῥάβδος (ψυχουλχός) 64, 2] δὅ, 2 6 τὴν 
ῥάβδον τὴν περὶ τῷ δακτύλῳ κινουμένην 
μὴ πίπτειν χτέ. 70, 12 (χρυσῆ, οὁχ Βουι.) 
124,9 

Ῥαδαμάνϑυες 100, 51 
Ρ. 219 (Ρ. 946 Β8110.) τοῖς δὲ καὶ διαιρεῖν ῥᾳθυμεῖν 88, 160 
ἔδοξε, καὶ τὸν μὲν πρῶτον ϑεὸν καιρὸν ῥᾳθυμία 40, 88 88, 16 



920 ῥᾳστώνη 

ῥᾳστώνη. ῥᾳστώνης μετέχειν 98, 24 τῆς 
ἐκεῖ ῥᾳστώνης ἐξανίστησιν ἡμᾶς 128, 19 

ῥέζειν. ἄδικα ῥέξαντες ἔν. ΟΥΡΈ. 117, 30 
δέπειν. εἰς γένεσιν ῥέπον 84, ὃ ἡ φύσις εἰς 

τὰ μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει ὅθ, 24 (ψυχὴ) πρὸς ἕν 
εἶδος ῥέψασα ζωῆς 10, 10 

ῥεύματα ποταμῶν 63, 14 
ῥῆμα. ῥήματα ἀφιεὶς ὥσπερ βέλη 72, 31 

(προφητικά)84,23 (μυϑικά) 80,21 (τοῦ μύϑου) 
118, 8 126, 32 

ῥῆσις 118,86 ἐχ δὴ τῶνδε τῶν ῥήσεων 
93, 832 

δητός. κχαὶ τῆς ῥητῆς χαὶ τῆς ἀρρήτου 
πλευρᾶς τῆς διαμέτρου τῆἧς πεμπάδος 88, 
10 12 τὸ ῥητόν 8ὅ,12 ῥητόν, ἰδὲ, δοξαστόν 

οὐ γνωστόν 138, 28 
ῥίζα τῶν ἑπομένων χακῶν 10, 28 τὴν ἀνο- 

μοιότητα. .. τῆς στάσεως ῥίζαν 41, 9 
δίπτειν, ῥιπτεῖν (κλήρους) 94, 6 9, 2 

διπτοῦντα 84,12 τὰ ἅμα ῥιπτούμενα 9, 1 
δίψαντος 79, 8 ῥιφέντας, ῥιφείσης 94, 1 12 
122, 5 

δῖφις τῶν χλήρων 79,8 21 80,22 94,8 
(Πλάτων) ῥῖψιν ἐχάλεσεν τὴν εἰς ἡμᾶς με- 
τάδοσιν ἀπὸ τῶν ϑεῶν τῆς διαλεχτιχῆς 
94,11 ῥίψεις καὶ πτώσεις ϑεῶν 91, 14 

δῥοή. τὴν ἄστατον ῥοὴν 122, 1ὅ 
ῥόϑιος. τὸ ῥόθιον χύτος ἡμῶν (ὁχ οτᾶ- 

ου10) 51, 16 

ῥοῖζος (ζωτιχὸς τῆς ψυχῆς) 39, 10 
ῥοπή. διὰ τὴν εἰς γένεσιν ῥοπὴν 119,2 ἐχ 

τῆς πρὸς τὴν ὅλην ῥοπῆς 122, ὃ αἱ πρὸς 
τάδε γίγνονται ῥοπαὶ μᾶλλον ἢ τάδε 16, 5 

Ῥοῦφος 6,4 
δυϑμός, οοηϊ. ἁρμονία 41, 18 20 ῥυϑμοί, 

αἶδί. ἁρμονίαι 186, 26 
ῥύσις τῶν ἐνύλων 51,16 τὴν εἰς τὸν πυϑμένα 

τοῦ χόσμου τῶν ψυχῶν ῥύσιν 122, 9 [οἵ. 
ἱπ Τί. ὑ. 3406; ἴὉ. μ᾿. 3390 οἱ 8394 τὴν 
γἹενεσιουργὸν φύσιν ΟΟΥΤ. δύσιν, οἷ. ὁ γενε- 
σιουργὸς ποταμός 3394] 

ῥωμαλέος. σώματα ῥωμαλέα 18, 12 
ῥώμη, ΟΡΡ. ἀσϑένεια 83,26 σωμάτων ῥῶμαι 

83, ὅ τὴν τῆς ζωῆΐῆς ῥώμην 84, 38 
Ῥώμη 107, 21 

σαλεύειν. οὗ ταχϑὲν οὐ σαλεύσει τὴν τοῦ 
ὅλου τάξιν δὅ, 32 

σαφηνίζειν 10, 29 

σαφής. σαφεστάτως 82, 81 
σέβειν ὁσίας ἐξηλλαγμένας 112, ὃ 
σειρά. πᾶσα χρονιχὴ σειρὰ τοῦ ἑνὸς ἐκείνου 

ϑεοῦ ἐξῆπται 24,19 τάξεως δαιμονίας εἰς 

ΠῚ ἹΝΌΕΧ ΡΕΒΒΟΕΥΜΝ σημαίνειν 

τὴν τῆς σελήνης σειρὰν ἀνηρτημένης 50, 30 
ὁ προφήτης χαὶ πᾶσα ἣ χατ᾽ αὐτὸν σειρά 
51,2 (δαίμοσιν) ὑπάρχει τὰ πρῶτα μιμεῖσθαι 
τῆς ἑαυτῶν σειρᾶς ἀνομοίως 89, 6 τῆς 
Ἀρεϊχῆς σειρᾶς 89, 1 οἷ. 12 22 ἡγοῦνται 
σειρᾶς ἑχάτερος ὅλης (86. ᾿Αγαϑὸς δαίμων 
χαὶ ᾿Αγαϑὴ τύχη) 91,16 οὔσης οὖν σειρᾶς 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τῆς πάσης... ζωῆς .. 
μετρητιχῆῇς 95,28 αἱ ὦραι τῆς σειρᾶς οὖσαι 
ταύτης 906,7 πᾶσαν τῶν ὄντων σειράν 
112, 1ὅ 

Σειρῆνες, ΟΡΡ. Μοῦσαι 84, 168644. τὰς τὴν 
ἁρμονίαν συνεχούσας τοῦ παντὸς Σειρῆνας 
54, 26 

σεισμός (40. Ρ]4..)) δ1, 11 ὁ σεισμὸς τῆς 
τοῦ Ποσειδῶνος δημιουργίας 124, 28 οὗ, 20 
80 πνεύματος χίνησις.... ὑπὸ γῆς κινουμένου 
τὸν σεισμὸν ἀποτελεῖ 124, 26 

σεληναία περίοδος 20, 26 
σελήνη. μὴν ἐπὶ σελήνης 28, 22 οἷ. 22,12 

ὃ μηνιχῖος τῆς σελήνης χύχλος ἐνειχονί- 
ζεσϑαι λέγεται τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου 
δρόμον 28,35 (σελήνη) χορεύει περὶ (ἦλιον) 
ἀπ᾿ αὐτοῦ χινουμένη χαὶ ἐπ᾽ αὐτόν 29, 13 
(τὸν ἥλιον οἶδεν) ὑπὲρ σελήνην εὐϑὺς 60, 8 
ἐπὶ μὲν σελήνης ὡς αὐξούσης μάλιστα τὰς 
γεννήσεις ἐν ταῖς αὐξητιχαῖς ἡμέραις 28, 23 
σελήνη χαχωϑεῖσα... ἀναλύει τὰ ἔμβρυα 
29, 6 τὴν μὲν σπορίμην ὥραν γίγνεσθαι εἰς 
σελήνης τόπον τὸν ἐν ταῖς ἀποχυήσεσι, τὴν 
δὲ σπορίμην σελήνην εἰς τὴν ὥραν τῆς 
ἐχτέξεως 29, 15 844ᾳ. τάξεως δαιμονίας.... 
εἰς τὴν τῆς σελήνης σειρὰν ἀνηρτημένης 
ὅ0, 29 --- ὑπὸ σελήνην, ΟὨΡ. ἐν οὐρανῷ 
21,1.8 91,34 92, 5 31 ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην 
τόπῳ ὅϑ, 18 τὴν ὑπὸ σελήνην τάξιν 80, 22 
τὰ στοιχεῖα τὰ ὑπὸ σελήνην 112,11 ὑπὸ 
σελήνην οὖσαν τὴν ψυχήν 119,1. 10 ψυχὴν 
τὴν ἄνωϑεν χατιοῦσαν ἀπὸ τῶν ἄχρων τοῦ 
ὑπὸ σελήνην 121,10 εἴ τις ἔστιν ὑπὸ σελήνην 
δαιμόνων ἣ ϑεῶν γενεσιουργῶν τάξις 120, 13 
- Σελήνη ἅθ4, οοηΐ. Ἥλιος: οἱ χλῆροι 
τούτων ἀπὸ τούτων εὑρίσχονται τῶν ϑεῶν 
ἐν ταῖς γενέσεσιν ἡμῶν 91, 2 

δσεληνιαχός. εἰς τὴν σεληνιακὴν ἀνήρτηται 
σφαῖραν Ό9, 10 ᾿ 

σεμνός γὭροίογ. 17, δ οὐ γὰρ ἐϑέλει τὸ 
σεμνὸν πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς 17,1 
τὸ γὰρ σεμνὸν ὑπὸ τὸ μέγεϑός ἐστι 17, 8 

σεμνότης. ἡ ἰδέα τοῦ παντὸς λόγου σεμνό- 
τῆς ἐστίν 17,4 τὸ ἀπόχρυφον καὶ αἰνιγμα- 
τῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον 17, 6 

σημαίνειν, ΟΡ. ποιεῖν 86, 24 81,4 
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σημεῖον. τὴν εἰς ταὐτὸν οἷον σημεῖον τῶν [σχοτεινός. μέλαν τε χαὶ σχοτεινόν 39, 22 
ψυχῶν ... σύνοδον θ6, 9 συναποχαταστάντες 
εἰς ἕν σημεῖον... οἱ ἀστέρες 70, 14 το- 
σῶνδε μοιρῶν ἢ σημείων... τῆς περιφορᾶς 
ἀνατολὴν 71, 2 --- τὰ σημεῖα τὰ περιαπτό- 
μενα ταῖς διχασϑείσαις ψυχαῖς (ὁχ Ῥ]δΔί.) 
50, 21 

σημειοῦν. ἐχ τῶν... ἐπὶ τῶν ἐννεαμήνων 
σεσημειωμένων γενέσεων 32, 18 

σηπεδών. τοῦ ὑλιχοῦ μετίσχειν ἰοῦ καὶ ση- 
πεδόνος 38, 33 (χαχὸν) ξύλῳ σηπεδών (ΘΧ 
ΡῬΙαΐ.) 48, 6 

σήπειν. τὸ σῶμα σαπέν 62, 9 
σῆψις. ὁ χρυσὸς ἄδεκχτος... ἰοῦ χαὶ σήψεως 

98, 22 σήψεως ἀναπιμπλάμενον 40, 8 
αϑένος. παντὶ σϑένει 58, 20 

σίδηρος 39, 2124 21 86 40,1 8 
σιδηροῦν γένος (Ηθδίοαϊ) 38, 19 39, 20 

(Ρ]αἰομὶβ) 39, 33 

Σίσυφος 67, 81 
σχαφίον 197,23 
σχέμμα. τῶν περὶ πολιτείας σχεμμάτων 
δ0, 24 

σχευή. πρέπουσαν ... τὴν ἔξωϑεν σχευὴν 
τοῖς ἔνδον νοεροῖς ἀγάλμασιν 59, 12 

σκηνὴ τοῦ μύϑου 8ὅ, 38 
σχῆνος. ὡς εἰς τὸ σχῆνος ὄντως τὸ σῶμα 

τοῦτο σπεύδομσιν 122, 11 

σκιά, δένδρων σκιὰν ποιεῖν 
121, 26 

σχιαγραφεῖν. ὧν αἱ γνώσεις ἐσχιαγραφη- 
μέναι 18, 26 (νόμοι) ἐσχιαγραφημένοι τινὲς 
ὄντες 90, 85 (τύπον) οἷον ἐσχιαγραφημένον 
109, 31 

σχιαγραφία, τυποῦν εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς 
ξῴοις σχιαγραφίαν 109, 29 

σχιδνάναι. ἐν τῷ σώματι τῷ σχιδνᾳμένῳ 
(οΣ οΥϑοῦϊο 9) 114,30 

σχληρός 39,21 

σχοπεῖν, σχόπει δὲ εἰς δύναμιν 73, 11 
σχοπὸς τοῦ λόγου 10, 26 52, 4 τὸν σχοπὸν 

τῆς μυϑολογίας ταύτης χαταδήσει τὸν τε- 
λεώτατον ὅὅ,4 ὥστ᾽ εἶναι τὸν πάντα σχοπὸν 

... κἀνταῦϑα περὶ πάσης τῆς κοσμικῆς πο- 
λιτείας 58, 21 οὗ 3 [οὗ, ἴῃ Βθαρ. ". 3ὅ0, 

8 53 351, 35 Β88.] 

σκορπίζειν, (τὸν σχορπίον) ὡσεὶ τότε τῶν 

σπερμάτων σκχορπιζομένων ὀνομασϑῆναι 
31, 1 

σχορπίος. (Κόρη) τὸν σχορπίον ὑφαίνουσα 
τὸν τὰ μέσα τῆς ὥρας εἰληχότα (τῆς μετ- 
οπωρινῆῇς) 51, 4 οἰκείως ἔχει πρὸς τὴν 
ζῳογονίαν ὃ σχορπίος 31, ὁ 

δυναμένων 

σχοτεινὸν ἀλλ' οὐ φανόν 40,10 ὧν... 
ὀχήματα ἦν ἔνυλα καὶ σχοτεινά 65, 20 

σκότος... συμπίπτει 122,4 ἐν σχότῳ τῆς 
ζωῆς 122,12 τὸ τῆς γενέσεως σχότος 1223, 25 
χατὰ σχότος ὁχ Ἐπ ρ606]6 68, 24 

σχοτώδης (ὅλη) 39, 1 τὸ σχοτῶδες χαὶ 
ἀφεγγές ὅ], 19 

σμινύ ΟΣ]. 137, 22 
σός. τὸ σὸν δὴ τοῦτο 109, 19 εἴ. ἐμός 

σοφιστιχὴ χάρις 60, 35 
σοφός. οἱ σοφοί, ΟΡΡ. οἱ πολλοί 58, 4 --- 

6. 866. τὰ ἀρχιχὰ σοφούς 37, 1Ὁ χἄν ᾧσι 
τὰ ἄλλα πάντα σοφώτατοι 37, 10 

σπάνιος. ἣν (αἴσϑησιν) ἀνάγκη σπανίαν εἶναι 
18, 4 σπανίως 18, ὃ 32, 29 

σπαραγχμός. ὃ διὰ τῶν σπαραγμῶν οἱ μῦϑοι 
δηλοῦσιν 101, 22 

σπένδειν. παρά τισιν ἔϑνεσιν γάλα σπένδε- 
σϑαι τοῖς ϑεοῖς 68, 85 

σπέρματα κχαταβάλλεται εἰς γῆν 4]. 30, 21 
29 31 31, 6 ἄγονα παρέχεσϑαι τὰ σπέρματα 
ἢ γόνιμα 31, 14 τῶν πέντε πλανητῶν 
ἕχαστος ἐν ταῖς σποραῖς χακωϑεὶς φϑείρει 
τὰ σπέρματα 29,4 σπέρματα νοημάτων 
ἀναγεγράφϑω 51, 24 σμιχρὰ δὲ προσϑεὶς 
τούτοις σπέρματα πρὸς τὴν δόξαν τὴν Πλά- 
τῶνος τείνοντα 126, 18 

σπορά. διὰ τὴν παρὰ καιρὸν σποράν 18,8 16 
τὴν τῆς σπορᾶς διαμαρτίαν 21, 30 (πλα- 
γήτης) ἐν ταῖς σποραῖς χαχωϑείς 29, 2 τῆς 
τῶν ἐννεαμήνων σπορᾶς χαὶ ... τῆς τῶν 
ἑπταμήνων 32,20 οἵ. 29, 21 βηᾳᾳ. ἀπὸ τῆς 
προγενομένης συνόδου τῆς σπορᾶς, τὴν 
μετὰ τὴν σπορὰν σύνοδον Βἷπι. 29, 31 Βα6. 
80,12 τὰς τῶν ὀχημάτων τῶν φυχιχῶν 
γενεσιουργοὺς σποράς 51, 20 

σπόριμος ἔθῃμ. σπορίμη (80ἃ 28, 12 ταῖς 
σπορίμοις ὥραις 38,8 τὰς σπορίμους ὥρας) 
τοῦ σπορίμου καιροῦ 16, 21 ἐν τοῖς σπορίμοις 
χαιροῖς 81, 11 (ἡμέρα) 29, 29 (ὥρα) 21, 15 

28, 12 14 21 29,16 27 34 30,2 4 32,10 

1920 83, 8 (σελήνη) 29,16 17 (τρίγωνον) 
80,9 ταῖς μὲν σπορίμαις τοῦ χόσμου δια- 
σχηματίσεσι 21, 11 

σπουδάζειν. τριῶν οὖν τούτων ὀφειλόντων 

μάλιστα σπουδάζεσθϑαι 10, 20 
σταϑερῶς. ἐν ἑαυτῇ σταϑερῶς ἱδρυϑείσης 

98, 24 

στασιάζειν. ἄρχοντες οἱ στασιάσοντες 16, 4 

τοῦ κρατοῦντος στασιάσαντος 16, δ 
στασιαστιχός 16, 2ὅ 

στάσις (ΟΡΡ. κίνησις) 125, 12 10, 16 --- 

. τὰ 



212 περιαλγήῆς 

τὴν ἐναντίαν τῇ προτέρᾳ περιάγουσα χυ- 
χλήσει 121, 4 

περιαλγῆς 69, ὃ 
περιάπτειν. σημεῖα τὰ περιαπτόμενα ταῖς 

διχασϑείσαις ψυχαῖς (ὁχ Ρίαἰ.) 50, 21 
περιβάλλειν. φρουρὰν περιβάλλοντες 62, 28 

περιβάλλουσα δ᾽ αὐτὸν ἡ μήτηρ θ8,71 -- 
τηοή. περιβαλλομένων τὰ σχήματα 91, 18 

περιβλήματα (φυχῶν) θὅ, 21 (τὰ πνευμα- 
τικά, ὑλικὰ τῶν ψυχῶν περιβλήματα) 109, 
2ὺ Ὁ 

περιβολήῆ. μετὰ τῆς πρεπούσης περιβολῆς 
χαὶ οἰκονομίας θ0, 830 

περιγράφειν τὸν λόγον 120, 20 128, 30 

περιδινεῖν. ἕως ἄν περιδινῆται 70, 12 
περιέπειν θ9, 16 

περίεργον (οτη. ἐστί) 12θ, 35 
περιέχειν 24, 21] 11, 11 19 12, 15 23 

(ἀριϑμὸν) περιέχοντα τὴν περίοδον 22,31 33 
28,15 84 (μονὰς) μονοειδᾶς πᾶν περιέχουσα 
τὸ πᾶν 25, 13 οἱ χλῆροι περιέχουσιν οἱ 
ἕτεροι τοὺς ἑτέρους 70, 26 108, 12 οἵ. 11,2 
Ἴδ,18 τὸ ϑεῖον φῶς τὸ περιέχον τὴν τοῦ 
οὐρανοῦ περιφοράν 120, 21] (πνεύματι) συν- 
αλλοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι 97, 33 --- 
888. οἱ δεύτεροι (χλῆροι) περιέχονται ἐν 
τοῖς πρὸ αὐτῶν 4]. 71, 8 170,28 108, 17 

19, δ. 21] 81,22 191,8 

περιιέναι. τὰ περιιόντα χύχλῳ 22, 19 
περιχόσμιος (δυνάμεις) 33, 20 
περιλαμβάνειν 24,30 71,4 39 (ἵνα) τῷ 

μὲν τὴν γῆν περιλάβῃ τῷ δὲ τὸν οὐρανόν 
34,839 (ἀριϑμὸς) πέρατα χαὶ μέσα τῶν ὅλων 
περιλαβών 126, 386 τὴν πανταχόϑεν περι- 
λαμβάνουσαν (τὸν νοῦν) ὁμοίως γνῶσιν 70, ὃ 

- ρΡ888. (ἵνα) πᾶσαι πάντων γενέσεις... 
περιλαμβάνωνται ὑπὸ τοῦδε τοῦ παντός 
19, 384 (ψυχὴ) ταῖς ἀπὸ τῶν οὐρανίων πε- 
ριληφϑεῖσα ποιήσεσιν 120, 30 

περιλάμπεσϑθϑαι ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ 38, 84 
περιληπτιχὸς βίων (χλῆρος) 80,29 118,11 
περιοδιχός (χρόνος) 60, 1 (ἀριϑμός) 21, 22 

22, 26 (ζανῆ) 19, 81 110, 16 περιοδιχῶς 

24, 38 
περίοδος (σελήνης) 22,12 (ἀπλανῶν) 22, 21 

23 ἐχ τῆς ἑτέρας ταῖν περιόδοιν ([. 6. τῆς 
ἀπλανοῦς καὶ τῆς πλανωμένης) 71, 39 
(οὐρανοῦ) δδ, 36 (τοῦ παντός) 1ὅ, 19 37, 8 

(κόσμου) 16, 28 22,11 41,1 72, 156 1260, 

8606 (χοσμιχή) 21, 8 84. 28 896,1 38,8 72, 8 

121,3 121,9 κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρα- 

νίων περιόδων ποίησιν 94, 9 (χϑονία) 50, 21 

(ἐνιαυσιαία) 32, 9 (χιλιέτης) 109, 14 24 

71 ΙΝΕῈΧ ΡΕΒΒΟΒΥΜΝ περιτειχίζειν 

(γενέσεως) 38, 285 (ἀνθρώπου) 21,23 (ἀν- 

ϑρώπιναι) 28, 84 (ἀνθρωπεία) 2ὅ, 1 38, 24 
ἰϑεία) 25, 4 (29) 125, 86 (τοῦ ϑείου σώμα- 
τος) 710, 10 (τοῦ ϑείου γενητοῦ) 72, 4 Βα6ᾳ. 9 
(εἱμαρμέναι) 20,10 (χυχλιχαΐ) 20, 22 ἕπονται 

ταῖς χυριωτέραις περιόδοις αἱ ἀκυρότεραι 
(οχ Αγίβίοί.) 20, 238 τῷ μὲν σεληναία πε- 
ρίοδος τῷ δὲ χρονία τῷ δὲ ἄλλη τις ἢ ἀφανὴς 
ἡμῖν ἢ ἐμφανῆς. πᾶν γὰρ χύχλῳ κινούμενον 
περίοδον ἔχει 20, 26 χατὰ τὰς ἰδίας περι- 
ὄδους τάς τε ψυχικὰς καὶ τὰς σωματιχάς 
28,26 τὴν ταὐτοῦ χαὶ ὁμοίου καὶ νοεροῦ 
τῆς ζωῆς εἴδους περίοδον 38,29 γενεσιουργὸν 
ἀποτελεῖ τὴν ὅλην ἡμῶν περίοδον ἀντὶ νοερᾶς 
25,21 τῶν τε χολαστιχῶν χαὶ τῶν γενεσιουρ- 
γῶν περιόδων ὅθ, 29 αἱ περίοδοι τῶν ψυχῶν 
51,23 72,12 84. 73, 31 38 συζυγοῦσάν ποτε 
ἀπὸ γενέσεως εἰς γένεσιν περίοδον 26, 19 
13, 381 ὃ ἀριϑμὸς τοῦ χρόνου τῶν ὀχτὼ πε- 
ριόδων ὁ αὐτὸς ἀεὶ 72, 1Ἱ ἡἣ ψυχὴ πλείοσιν 
ὑποχατακχλίνεται περιόδοις 119,26 3 120, 18 - 
(ψυχὴ) εἰς τὸ ἔσχατον προϊοῦσα τῶν περιόδων 
120, 29 ἐν περιόδοις προτέραις 107, 24 
ἀρχὴ ἄλλης περιόδου 10, 15 (ὁχ Ρ] αἰ.) 
13, 382 ἀφετηρία τῆς ἑξῆς περιόδου 170, 10 
περιόδου συμπλήρωσιν 17,382 τῶν περιόδων 
τουχλύτῃ συνετάχϑησαν ἀρχὴν ἐπαγούσῃ τῇ 
ἀρίστῃ πολιτείᾳ λύσεως 158, 11 18 18, ὃ 
περίοδοί τινες ποιοῦσιν εὐγονίας καὶ δυσγονίας 

20,9 271,4 ἔν τισιν χρόνων περιόδοις μείζοσιν 
ἣ ἐλάττοσιν 90, 1 τὰ περιόδοις μετρούμενά 
τισιν 90, 6 διὰ μαχρῶν περιόδων 18,1] χατὰ 

δή τινας περιόδους, χατὰ περιόδους οἰκείας 
ἃ]. 116, 15. υθ, 9 110,4 32,1 72,96 

περιουσία 99, 86 

περιοχή (πλειόνων ἑνὸς βίων) 170, 24 
περιπέτεια. χατὰ διαφόρους περιπετείας 

81, 6 
περιπετὴς τίγνεται τρῖς ὄντως χακχοῖς (ψυχή) 

18,9 
περιποιεῖν (εὐκολίαν, τληπάϑειαν) 93, 48 

περιπτύσσειν τῃηθᾶ. οἰγομηιρίεοξςξ περιπτύσ- 
σεται πανταχόϑεν αὐτό 70, 1 

περιρρεῖν. (ἀὴρ) ὃ περιρρέων τὴν γῆν 
122, 13 

περισπᾶν. (ψυχὴν) περισπωμένην ὑπὸ τῶν 
παϑῶν 122, 28 

περιστρέφειν. τὰ χλωϑόμενα περιστρέφεταί 
πῶς ἑαυτοῖς 119, 12 

περιστροφή, Οοηΐ. στρέψις 119,17 (ψυχῶν) 
92, ὅ 

περιτειχίζειν. τὸν παχὺν τοῦτον περιτειχι- 
σάμεναι δεσμόν. 79, 8ὅ 



περιτροπή 

περιτροπὴ 20,26 28 21,2 ὅ τὰς περιτροπὰς 
τῶν ὡρῶν 80, 23 

περιττός, ΟΡΡ. ἄρτιος 80, 20 122, 16 

τίχτουσι περιττοὺς οἱ περιττοί 20,11 (ὁ 
ἐννέα) ἐκ τοῦ πρώτου περιττοῦ χαὶ τελείου 
τετράγωνος ὧν 41,206 --- διρογυασαπειεδ 58, ὃ 
περιττόν (ο0πι. ἐστί) 120, 21 

περιφέρεια (8{}.} 10, 6 

περιφέρειν. πᾶν τὸ ἀειχίνητον χαὶ περι- 
φερόμενον 21, 8 

περίφοβος. πρὸς ϑάνατον περιφόβους ἀπο- 
τελῶν 58, 11 

περιφορά 39, 4 19, 32 (τοῦ ἀτράχτου) 72,29 
(τοῦ οὐρανοῦ) 19,36 80,25 120, 21 δι᾽ ὅλης 
τῆς τῶν οὐρανῶν περιφορᾶς ὅθ, 31 περι- 
φοραί δὅ, 9 170, 32 (τῶν οὐρανίων) ὅ8, 6 

(οὐράνιαι, ΟΌΡ. χϑόνιαι) "51,23 79,3 (χοσ- 
μικαί 81, 22 νοῦ εἰχὼν ἣ περιφορά (ΘΧ 
ΡΙαἱ.) 69, 21] τὰς τῶν χυήσεων περιφορὰς 
εἴτε ἑπταμήνους εἴτε ἐννεαμήνους 32,10 
οὐχ εὐτυχῆ τὴν ἐπιχλωϑομένην ἔχουσι πε- 
ριφοράν 86, ὁ οἵ. 71, 2 τῆς περιφορᾶς τοὺς 
κλήρους νεμούσης 71, 31 

περιχαρής 69, 9 
περιωπή. ἔτι μείζονος ἐμοὶ δοχεῖ δεῖσθαι 

καὶ ϑεῶν ὄντως ἡγεμόνων δεομένης περιωπῆς 
52, 16 [ἴπ Εδρ. Ρ. 408, 32 Β885.; ἷῃ Οτδ- 
{γ]. Ρ. 68] 

Πέρσης (Ζωροάστρης) θ0, 13 
πέτεσθαι 103, δ 
πη γῇ. παγὰν ἀενάου φύσεως (ν6 ΓΒ. ῬυΓΏ8.) 

924, 8ὅ 

πηδᾶν ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλα 73, 4 
πηρὸς γενόμενος (Θθαμύρας) 101, 16 102, 16 

(δαιμόνιον, ΘΧ ΟΥ8ΟΙ]0) 115, 80 
πιέζειν, πιεζεῖν :»,ὴηγῈ ΟΥ̓ ΘΉ ΟΥ̓ΉΙ 

οἱ ἀπὸ τούτων ἀνελέγχτως πιεζοῦντα ὅθ, 26 
ἵν᾽ οὖν χαὶ τοῦτο πιέσωμεν 96, 12) συμπε-- 
ράσματα τῶν ἐχεῖ πεπιεσμένων 98, 3 

πιϑηχόμορφος 104, 11 
πίϑηκος. ἐνδύεσθαι πίθηκον (Θερσίτου ψυχήν 

ἃΡ. ῬΙαΐ.) 99,1. 2 104, 6 844. 21 
πιχρός. τῶν πιχροτάτων δεσποτῶν 77, 4 
πίπτειν. ἐντὸς πεσεῖται ὁ ἀριϑμὸς τῆς... 

συνόδου 80, 1 τὸν χλῆρον μὴ ἐν τοῖς ἐσχά- 
τοῖς πίπτειν (οχΧ Ρ]Δΐ.) 93,14 94,5 26 
τοὺς ῥιφέντας χλήρους πίπτειν εἰς τὰς... 
ψυχάς 94,1 --- ψυχὴ πεσοῦσα εἰς γένεσιν 
121,1. 68, 85 πεσεῖν, πεπτωχέναι 46 δῃπη8 

Ἴ4, 30 112,19 20 124, 38 126, 1 τὰς 

πιπτούσας ἐπ᾿ ἔσχατον 112, 24 ψυχαὶ 
πίπτουσαι εἰς ζῷα, εἰς ἀλογίαν 917,8 100,27 
102,1 111,16 23 
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πιστός Μάο ἀΐσπια 10ὅ, 18 
πιστοῦσϑαι πιθᾶ. γνώριμα ποιεῖ χαὶ πι- 

στοῦται 43,,ῦ ᾿ 

πλανᾶν. πλανώμενοι (86. ἀστέρες, αἰἶδέ. 
ἀπλανεῖς) 32,2 119, 29 8Βηα. τὰς τῶν πλα- 

νωμένων ἔσται δέον ἐν ταῖς σπορίμαις 
ὥραις χατανοεῖν χινήσεις 28,14 26 ἐν τοῖς 
πλανωμένοις τοὺς πέντε διεῖλεν ἀπὸ τῶν 
δύο φωστήρων 69, 11 διὰ τῶν πλανωμένων 
χύχλων 119,22 --- ἢ πλανωμένη (80. σφαῖρα, 
ΟΌΡ. ἀπλανής) ὅ1, 1 1], 83ὅ 

πλάνητες. (στοιχείων) οἰχείων τοῖς πλάνησι 

832, 24 συνδιήρηται τὰ ἑπτὰ φωνήεντα τοῖς 
ἑπτὰ πλάνησι 82, "5 

πλανῆται. ὅτι τῶν πέντε πλανητῶν ἕχαστος 
ἐν ταῖς σποραῖς χαχωϑεὶς φθείρει τὰ σπέρ- 
ματα 29, 38 Β44. (στοιχεῖα) ποῖα τίσιν οἰχεῖχ 

τῶν ζῳδίων ἢ τῶν πλανητῶν 32, 84 τὸν 
ἥλιον μέσον οἷδε τῶν πλανητῶν 60, 8 69,1 
8644. (ἡ τετρὰς) τῶν πλανητῶν ἐχάστῳ τὰς 
κινήσεις ὥρισεν 69, 19 

Ἐπλάξ. ὑπὸ πλάχα Κωχυτοῖο ἔτ. ΟΥΡΙΙ. 

111, 31 
πλάσμα. διὰ τῶν αἰσχρῶν χαὶ ἀϑέσμων 

πλασμάτων ὅ8,15 μυϑιχὰ πλάσματα ὅθ, 2 
82,31 οὗ. ὅ8, 23 ἠἡϑικὰ πλάσματα 61, 3 το- 

σοῦτον πέλαγος πλασμάτων 100, 11 οἵ, 20 
102, 28 

πλασματώδης 17ὅ, 4 οἱ μῦϑοι λέγουσιν μὴ 
ὄντα πλασματώδεις ὄντες 126, 11 τὸ πλασ- 
ματῶδες ὅ8,21 36 τὸ χατὰ μὲν τὸ ἔξω 
πλασματῶδες, χατὰ δὲ τὸ ἔσω νοερόν ὅ9, 4 

πλάτος. χατὰ πλάτος 69, 20 

πλάττειν. τῶν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμένος 
πλασϑέντων 34,30 (ποιητὰς) φριχτὰ πλάσαν- 
τας ὅ7,32 τὸ μυϑῶδες πᾶν ὅσον πέπλασται 
μόνον 59, 1 τοῦ Πλάτωνος τὰ τοιαῦτα πλατ- 
τοντὸος μὲν οὐδαμῶς θ0, 28 

πλατύνειν. τὰ λόγια παραχελεύεται πλα- 
τύνειν ἡμῖν διὰ τῆς ἀπολύτου ζαῆς ἑαυτούς, 
ἀλλὰ μὴ ἀποστενοῦν 121, 32 

πλατύς. πλατεῖα τῶν ἄνωϑεν ἀγαϑῶν ὑπο- 
δοχή 121,31 

Πλατωνιχός. ὅτι ἐχεῖνο Πλατωνιχόν ἐστι 
111, 33 

πλέγμα τῆς μιᾶς τοῦ παντὸς τοῦδε πολιτείας 

δ, 21 
πλέχειν. συνημμένον πλέχων ὅ8, 190 τετρα- 

χῶς πλεχόμενα 81, 117 
πλεονάζειν τοῖς ἀμείνοσιν ἀριϑμοῖς ἢ τοῖς 

χείροσι 271, 16 πάϑος πλεονάζον εἰς ἀλογίαν 
ἀπέωσεν 102,10 (ζωὴν) πλεονάζουσαν κατὰ 

τὸν ϑυμόν 102, 32 



914 πλεονάχις 

πλεονάχις 80, 2 

πλεονέχτημα. ἢ σωμάτων ἢ τῶν ἐχτὸς 
πλεονεχτήματα ἢ ἐλαττώματα 88, 11 

πλεονεξίαι, ΟΡΡ. ἐλαττώσεις 88,1 
πλευρά (τοῦ σπορίμου τριγώνου) 80, 9 τῆς 

ῥητῆς χαὶ τῆς ἀρρήτου πλευρᾶς τῆς δια- 
μέτρου 85,10 12 ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν 26, 22 

πληγή 62,6 16 11 πληγῇ νεμόμενα (Εθτε- 
οἸΣθατα) 24, 34 

Ἐπλήθϑθειν. ὑπὸ τῶν πληϑόντων ἐν τῷ τότε 
παϑῶν 122,29 

πλῆϑος. διάφορα πλήϑει χρόνου 20, 80 τὸν 
τῶν ϑείων περιόδων ἀριϑμὸν οὐχὶ πλῆϑος 
ἐννοοῦμεν 2ὅ, δ πλῆϑος λόγων ἔχουσα ποι- 
χίλον 88,41 ἐλάχιστον πλῆϑος 15, 28 εἶναι 

τὰς ψυχὰς τῷ πλήϑει πεπερασμένας 116, 
22 πᾶν ἀίδιον πλῆϑος εἶναι πεπερασμένον 
110, 26 

πληϑύνειν. τὴν πεπληϑυσμένην καὶ διῃρη- 
μένην ἐν τῷ γενέσει ζαγῆν 120, ὅ [οἷ. ἴπ 
Ῥδγθῃ, ΥἹ ὑ. 217] 

“πλημμέλεια 100, 8 
πλημμελεῖν. σμιχρόν τι περὶ τὸ ὄνομα 

πλημμελοῦντας 60, 19 
πλήρης. λόγων πλήρεσιν ἀσωμάτων χαὶ 

νοερῶν ὅ8,29 δειμάτων ϑείων πλήρεις γιγνο- 
μένους 59, 18 

πληροῦν. ὧν δὴ καὶ τὰ ἱερὰ πεπληρῶσϑαι 
58, 26 

πλησμονὴ 18,18 
πλήττειν. ἡ γλῶσσα τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος 

ἀέρα πλήττουσα 68, 4 
πλοῦτος χαὶ πενία 82,20 83,0 1326 107,3 

πλοῦτοι 78, 12 83, 3 35 106, 82 πλούτοις 

χαὶ πενίαις (οχ Ρ]41.) 82, 14 

πλωτήὴρ 1720, 33 
πνεῦμα. πνεύματος χίνησις.... σύμβολον τῆς 

τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματος χινήσεως 124,25 21 
(τῶν ψυχῶν) τὸ πνεῦμα τὸ ἑαυτῶν τυπουσῶν 

εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς ζῴοις σχιαγραφίαν 109, 
29 30 τὴν εἰς τὸ πνεῦμα παραδοχῆν 129,1 
βαρύτερον τὸ πνεῦμα ποιοῦντας 128, 8 οἱ 
πνεύματι τὴν ψυχὴν ἐοιχέναι φάσχοντες 
συναλλοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι καὶ συσχη- 
ματιζομένῳ 97, 832 τοῦ χοσμιχοῦ πνεύματος 
121, 85 

πνευματικός (ψυχῶν περιβλήματα) 109, 24 
(ὄχημα ψυχῶν) 122, 31 

πνεύμων. τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἀέρα 68, 8 
πνίγειν. οἱ πνιγόμενοι 121, 34 
πνιγμός. πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς ἐφελχο- 

μένους 121, 33 
πνῖγος (οχΣ Ρ]Δϊ.) 121, 29 βη. 

Π ΙΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΥ͂Ν ποιχίλος 

πνοή. ἀνέμοιο πνοῇδιν ἦγ. ΟΥΡΙ, 117,12 
Πόδαργος (οχ Πομ!.) 138, δ 
ποδηγεῖν. (δαίμων) ποδηγεῖ τὴν ἑλομένην 

αὐτὸν ψυχὴν 120, δ 
πόϑος. γλυχερὸς πόϑος ΟΣ ΟΥΔΟΌΪο θὅ, 15 

πόϑῳ τοῦ ἑνός 41, 11 
ποιεῖν, ΟΡ. πάσχειν 90, 17 ΟΡΡ. σημαίνειν 

(παίδων βρῶσιν, κινήσεις) 86, 26 87, 4 -- 

τὸν διηγούμενον ἐποίησεν... πρόσωπον με- 
ρικόν ὅθ, 11] (Ὅμηρον) ποιῆσαί τινας τῶν 

τυράννων χολαζομένους (οχ Ρ] Αι.) ὅδ, 19 --- 
τῶν χοσμικῶν περιόδων... ποιουσῶν ἄλλων 
ἄλλα εἰς (τὴν ψυχήν) 121, 3 --- τηθᾶ. ὅσα ἄν 
μκἡ πρόχειρα ποιώμεθα 122, δ δ 

ποίησις. χατὰ τὴν εἱμαρμένην ποίησιν 28, 29 
τὴν ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων κινήσέων ποίησιν 31, 
32 κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιόδων ποίησιν 
94, 9 ταῖς ἀπὸ τῶν οὐρανίων . . . ποιήσεσιν 
120,30 τῶν χοσμιχῶν περιόδων τῆς ποιήσεως 
ἐξήρτηται (ψυχὴ) 121, 3 τῆς εἰς τὸ χάτω 
ποιήσεως τῶν ἀνωτέρων 94, 18 τῶν ὅλων 
ταῖς ὡς εἰς μέρη ποιήσεσι διεγειρόντων 
106, 8 τὰς νοήσεις τῶν χρειττόνων ἡμῶν 
ποιήσεις τινὰς εἶναι 78, 39 Βα. τῆς μοιραίας 
δεῖται ποιήσεως ὅ7, 18 ταῖς Μοιρῶν ποι- 
ἤσεσιν 119,1 οἷ. 118,28 119,11 τῆς Διίου 
ποιήσεως (βγη. δημιουργίας) 124, 28 μείζονα 
τῶν ποιήσεων 88, 38 --- ἰ, ᾳ. ποιητιχὴ 61, 4 
τὴν “Ὁμήρου ποίησιν ὅ6, 19 ἡ ποίησις τῆς 
δίχης ὅθ, 21 

ποιητῆς. τρεῖς ποιηταὶ χλίνης 46, 18 πᾶς 
ποιητὴς μιμητῆς 46, 38 Β64ᾳ. τῶν ποιητῶν 
οὐδεὶς. .. πολιτιχός ἐστιν 47,11 πᾶς ποι- 

ητὴς οὔτε ἐπιστήμων ἐστὶν ἐκείνων ὦν μι- 
μεῖται οὔτε ὀρϑοδοξαστιχός 417, 13 Βη6. 
μυϑολογῶν ὡς ποιητής, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποδει- 
χνὺς ὡς ἐπιστήμων ὅ7, 80 ἐλοιδόρησε τοὺς 
ποιητάς (Ρ]4ἴο0) 5ὅ7, 31 100,14 οὗ [πάᾶθχ 

ϑιοίογαπι ν. ΒΟΙΏΘΙΊΒ 
ποιητιχὸς τρόπος, ΟὈΡ. πολιτιχός 6], 22 

(γένος) 41, δ (μῦϑοι) ὅ9, 18 (χάρις) 61, 3 --- 

πᾶσα ποιητιχὴ μιμητική τίς ἐστιν 46, 31 
Β6ᾳ4ᾳ. 4ὅ,8 47,38 λώβη τῶν ἀχουόντων ἐστὶν 
ἡ ποιητιχὴ 41, 26 Β646. 

ποικιλία. τῆς ἐνταῦϑα ποιχιλίας 68,10 τὴν 
ἀπέραντον ποιχιλίαν.. . τῶν βίων 82, 3ὅ 
τῇ ποιχιλίᾳ τῶν ἀγαϑῶν 129, 22 

ποιχίλος (πλῆϑος λόγων) 88, 41 (τρόπος τῆς 
διαλέξεως) θ8, 1 (ἀηδόνων φωναί) 10], 18 

(παϑήματα) 52, 21 (αἱ μετὰ σωμάτων πολι- 
τεῖαι!) ὅ8, 20 (τῆς ζωῆς διέξοδοι) 51, 11 
(αἱρέσεις) 112,25 29 (μεταβάσεις ἀπ᾿ ἀλλήλων 
εἰς ἀλλήλας) θθ, ὅ 



ποιναῖος 

ποιναῖος. δαιμόνων ... ποιναίων χινήσεις 
89, 4 ποιναίως, ΟΡΡ. ϑείως 89, 17 

ποιός. διὰ ποιᾶς χινήσεως 68, 85 ἀπὸ τῆς 
ποιᾶς ζωῆς τῶν Ψυχῶν 24, 26 τοῦ ποιοῦ 

τοῦ χατὰ τοὺς βίους 104, 4 τῆς γενέσεως 
τοῦ ποιοῦ τινος ((Χ Ρ]Δι.) 128, 11 τὸ ποιὸν 

τῆς ζωῆς 128, 15 τοῦ ποιάν τινα γίγνεσθαι 
(τὴν ψυχὴν) 1017, 16 

ποιότης 25,6 

πολεμιχός 104, 25 (ἀνήρ) 61, 12 (ἐνέργειαι) 
89, ὁ 

πολέμιος. τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ᾽ ἡμῖν πο- 
λέμιον 26, 4 

πόλεμος 50, 21 (αἱ ψυχαὶ) τὸν ἐν γενέσει 
πόλεμον μεταχειριζόμεναι ὅθ, 28 

πολιοῦχος (ἰ. 6. Μίῃογνα)Ἥ 19, 20 

πόλις. τῆς ἀρίστης πόλεως 31,31 τὴν ἄδικον 
πόλιν 185, 9 ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν 
129, 16 πῶς τοῦτο δυνατὸν τὸ μίαν εἶναι 

τὴν πόλιν (οοῃίγδ, Αὐἱδίοίθ!θη) 190, 2 844. 

ἡ πόλις αὐταρχέστερον ἑνὸς μᾶλλον (ὁΟμίΓΆ 
Ατίβίοι.) 131,20 οἵ. 130, 832 8]6ᾳ. τὸν τῆς 

πόλεως βίον 193, 14 
πολιτεία 129,1 8. 180, 8 ἐν ταῖς εὐνομου- 

μέναις πολιτείαις 134 ἔγ. 1 (ἡ Πλάτωνος) 
129, 4 (ἡ ἀρίστη) 15, 11 1θ, 21 36, 6 317,3 
40, 99 41, 13 ὅ9, 12 16 ὅ4,10 108, 28 

πῶς ... ἡ πολιτεία λυϑήσεται 16, δ λύσις 
τῆς πολιτείας Βῖτη. 16 814ᾳ. ρδδδῖπ. 27, 20 
285 3θ, 11 40,29 89 τῶν τριῶν πολιτειῶν 
εἰς τὰς τρεῖς δημιουργίας ἀναφερομένων 
11,14 ὁ Πλάτων περὶ τῆς πρώτης διδάσχων 
πολιτείας 17,10 ἡ παρ’ ἡμῖν πολιτεία, ἦδε 
ἡ πολιτεία, ΟΡ. τὸ πᾶν, ὁ χόσμος 16, 51 
17,21 28 τὴν ἐν οὐρανῷ πᾶσαν πολιτείαν 
καράδειγμα τῆς ἀρίστης οὖσαν 53,16 108,22 
τὸ παράδειγμα τῆς Σωχρατικῆς πολιτείας ἐν 
τῷ κόσμῳ 54, ὁ δδ, 4 τῆς πολιτείας ὅλης 
τὸ εἶδος ἐν τῷ παντὶ προὐπάρχον 864,8 ἡ 
ἐν τῷ κόσμῳ, κοσμική, τοῦ κόσμου πολιτεία 
δ8,22 25 54,117 90,29 τῆς μιᾶς τοῦ παντὸς 

τοῦδε πολιτείας ὅ4,20 (ὁ δαίμων) χυβερνῶν 
πᾶδαν ἡμῶν τὴν ἐν τῇ γενέσει πολιτείαν 
ὅ1,6 ὁ τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν καταχοσμήσας 
52, 21 [οὖ. ἰη ΒΘΏΡ. ἢ. 351, 25 11 86 

Βδδ.; ἰδ. πολιτεία ψυχῆς 9351, 14 80] τὰ 
παντοίας πολιτείας ... τῶν ἐν γενέσει ψυχῶν 
ἀντίστροφα ὅ3, 14 αἱ μετὰ σωμάτων πολι- 
τεῖαι ποιχίλαι ὅ8, 20 --- ἐν τεταγμένῃ πο- 
λιτείᾳ βεβιωκέναι (οχ ῬΙαἰ.) 108, 16 22 28 
109, Σ ἀπὸ τεταγμένης παρ᾽ ἀνθρώποις 
πολιτείας εἰς τὴν ἐν τῷ χόσμῳ τεταγμένην 
πολιτείαν 108, 16 πολιτείας ἀνθρωπίνης 
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τεταγμένης 108,32 οἵ. 109, 2 3 17,21 ἐν 
πολιτείᾳ χρηστῇ βεβιωχώς 80, 28 91, 30 

πολιτιχός. πᾶς πολιτιχὸς ἀπειχονίζεσϑαι 

βούλεταί τινα δημιουργόν 17,15 28 συγχε- 
ϑέντων τῶν πολιτιχῶν γενῶν 15, 26 πολι- 
τιχὰ γένη χαὶ ἥμερα (μέλισσαι χαὶ μύρμηχες, 
ΟΧ ΡΙδἰ.) 106,16 (νόμοι, Ορρ. φυσικοί) 
90, 20 (ἐνέργεια) 37, 86 τῶν ποιητῶν οὐδεὶς 
πολιτιχός ἐστιν 47,11 τὸν πολιτικὸν τρόπον, 
ΟΌΡ. ποιητιχόν 61, 22 (τὸ εἶδος τῶν Πλα- 
τωνιχῶν μύϑων) πολιτιχόν τε χαὶ παιδευ- 
τιχόν 82, 82 πολιτικῶς, ΟΡΡ. τὸν ϑεωρητι- 
χώτερον τρόπον χαὶ μυϑιχῶς 54, 10 

πολλαπλάσιος 22, 19 οἱ τῆς ὁμοιότητος 
ὄντες ἐπιμόριοι χαὶ πολλαπλάσιοι (Λόγοι 
41, 20 

πολλοστός. ἐν τοῖς πολλοστοῖς ἀπ᾽ ἐκείνων 
10, 6 24, 8 

πόλοι 580, 84 

πολυειδῆς (τρόποι) 45, 8. (βίοι) 76, 20 80, 86 
πολυειδεστέρας ζανάς 38, 19 

πολυχίνητος θ8, 1 

Πολύχριτος ἐπιφανέστατος Αἰτωλῶν καὶ 
αἰτωλαρχίας τυχών 69, 11 

πολύμορφος 109, 33 
πολυπραγμοσύνη. τῶν ἀνθρωπίνων ἐξήίρηται 

πολυπραγμοσυνῶν 88, 21 
πολύς. (ἀριϑμὸς) εἷς καὶ πολὺς ὧν 23,21 --- 

ὁ πολύς 94, 19 [οἵ Ηθτειηΐλβ ἴῃ Ῥδδθαν. 

Ρ. 1460 ὁ ἐμπαϑὴς χαὶ ὁ πολὺς ἄνθρωπος) 
οἱ πολλοί, ΟΡΡ. οἱ ἐπιειχεῖς χαὶ μέσοι 
41,29 ΟΡ. οἱ σοφοί ὅ8, 4 αἱ πολλαὶ ψυχαί 
83, δ χατὰ τὸ πολύ 14,1 

ἐν τοῖς πλείονα τὴν ζανὴν ἔχουσιν χαὶ 
ἐλευϑερωτέραν 20, 19 ἔχοι δ᾽ ἄν τι πλέον 
«ος πρὸς ἔνδειξιν 61, 16 μὴ πρὸς τὸ πλέον 
βλέποντα τῶν ἄλλων 83, 22 χατὰ τὸ 

πλεῖστον 39,20 

πολυσύνϑετος 41, 21 

πολυσχιδῆς 4],21 
πόμα τοῦ ποταμοῦ τῆς Λήϑης 125, 21 
πόνος. τῶν ἐπὶ τῇ πληγῇ πόνων 62, 11 αἱ 

ὑπὸ γῆν ἐν πόνοις γενόμεναι 93, 6 
πόντος. εἰς τὸν ἀνομοιότητος πόντον ἐχπεσεῖν 

35, 1 
πορεία. ἡ χιλιέτης ὑπὸ γῆς πορεία 50, 27 

χιλιοστῆς οὔσης πορείας 110, 8 εἰ πρὸς τὴν 
πορείαν ἔχαμον 66, 16 "τὰ χατὰ πορείαν 
ἰδών 61,14 τῆς εἰς ἄλογα ζῷα πορείας 102, 13 

πορεύεσϑαι. πάντα πορεύεσϑαί τινα χύχλον 
81, 9 

πορευτιχός, τῷ μονίμῳ χαὶ πορευτιχῷ (τὰ 
φυτὰ διέστησε τῶν ζῳων) 20, ὁ 



216  πόρισμα 

πόρισμα 49,12 
ποριστῆς. ἀνϑρώποις τοῖς τῶν παϑῶν πο- 

ρισταῖς 77, 6 
πορρωτάτα ταῦτα τῶν οὐρανίων ζῴων 

108, 24 εἰς τὰ πορρωτάτω τῆς ἀνθρωπίνης 
ἐξολισϑάνειν ζωῆς 118,1 

Ποσειδῶν. τὰς Διὸς ἅμα χαὶ Ποσειδῶνος... 
δημιουργίας δὅ1, 117 124,22 24 Ποσειδῶνα 
τὸν τοῦ γενητοῦ παντὸς... ὑποστάτην 
131, 8 

Ποσειδώνιος. Διίων τινῶν χαί Ποσειδωνίων 
ἐνεργειῶν 124, 20 

πόσις τοῦ ληϑαίου ὕδατος 123, 81 122, 38 
τῆς πόσεως τῆς ἐκ τοῦ ᾿Αμέλητος 1298, 21 

ποσός. χατὰ τὸ ποσόν 28, 1 

πόστος ἔλαχεν 19, 29 
ποταμὸς τῆς Λήϑης (Ρ] 81.) 51, 18 125, 21 

126, 3 5 ὁ ᾿Αμέλης ποταμός (Ρ] αἰ.) 122, 12 
οὗ, 15 21 Β6. 

ποτᾶσϑαι. πεπότηται ἐτώσιον ΕΥ. 
111,11 

πούς. παρὰ πόδας τυγχάνοντα τῆς Δίχης 89,1 
πρᾶγμα. τοῖς πράγμασιν, ὧν προηγουμένην 

δεῖ ποιεῖσθαι τὴν ϑεωρίαν 52, 1 ἔοιχε τὰ 
πράγματα τοῖς λόγοις συμβαίνειν 112, 14 ὃ 
τῶν πραγμάτων διδάσχαλος 56, 10 

πραγματεία εἰδιι5 οἱ ἐγαοίαίίο (τῆς αἰσϑῆ- 
σεως) πραγματείας πολλῆς δεομένης 16, 1 δ 
- ἀἑδριξαξίο ἐν τος τῷ πραγματείᾳ 5811). 
(ἰβ. ὁ. ῬΙδίουϊβ ἂἃθ ἘΘΡυθ] 68) 598, 12 

δ1, 81 100, 18 111], 33 
πραγματεύεσθαι. τὸν περὶ τῶν τοιῶνδε 

λόγων πραγματευόμενον 52, 11 
πρακχτιχός (ζωή) 39, 12 
πρᾶξις. ἐν ταῖς πράξεσι 39,14. τῶν μεγάλων 

χακῶν αἱ πράξεις 89, 28 
προάγειν (εἰς βίον ψυχάς) 74,10 εἰς πο- 

λυειδεστέρας ζωὰς τὴν τομὴν προάγων 38,20 
ἀπ᾽ αὐτῆς προάγεται τῆς φρονήσεως 43, 21 

προαιρεῖσθαι (βίον) 84,29 118, 21 
προαίρεσις, αἰδί. αἵρεσις 82,4 1 [107,9 

τῶν γὰρ ἐναντίων ἡ αὐτὴ προαίρεσις Τ7, 1 
προαιρετιχός (δύναμις) 128, 16 ἐν ταῖς 

προαιρετιχῶς ζώσαις (ψυχαῖς) 82, ὅ 

προαποδεικνύναι. δυοῖν τούτοιν προαπο- 
δειχϑέντοιν δὅ, 14 

προαποχατάστασις. τῆς ἀπὸ γενέσεως εἰς 
γένεσιν προαποκαταστάσεως τῶν ψυχῶν 110,1 

προβάλλειν. (περίοδος) ἀριϑμὸν ἄλλον μὲν 
ἐκείνης ἄλλον δὲ ταύτης (Β0. ἁρμονίας) προ- 
βάλλουσα 2ὅ, 4 ἣν (ζωὴν) ὁ ϑατέρου χύχλος 
προβάλλων 25, 217 (μύϑοις) προβέβληται τὸ 
πλασματῶδες ὅ8, 86 τιθ4. τὸν τῆς αἰτίας 

ΟΥΡἢ. 
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προβεβλημένοι δεσμόν 483,28 οἱ διχασταὶ 
τὴν ὁλιχωτέραν προβέβληνται πρόνοιαν τῶν 
ψυχῶν ὅ1, 8 ὃν ἐνδυσάμενοι προβεβλήμεϑα 
(νοῦν), αἶδί. ὃν ἐσμέν ὅ9, 6 [οἷ, ῬοΓρῃγ- 
τυ ίοδδοὶ 1 ἡ. 429, 10 Ὁ Δ. 881.) 

πρόβατον ἔν. ΟΥΡ. 110, 91 

προβιοτήν, προβιοτὰς αἰτιᾶσθαι 86, 30 
88, 85 [οὗ ΡοΙΡΕΥτῖαΒ δίοδαθὶ {0}. 108,28 
Ὑ ΔΟΙῺ.) 

προβιοῦν. ἐχ προβεβιωμένων δ8, 29 χατὰ 
συνήϑειαλν τῶν προβεβιωμένων 9ὅ, 1 ὅ 
πάντων ἐπιλανθάνεσθαι τῶν προβεβιωμένων 
122, 28 

πρόβλημα 110,20 111, 8 112, 30 
προβολή. ὁ ἀναγνωρισμὸς τοῦ μνημονεντοῦ 

προβολή 67, 26 (ζωῆς εἰδῶν) 82, 9 (λόγου) 

109, 28 110,1 128, 32 προβολὰς λόγων 
δ1, 9 

προγιγνώσκειν. πολλὰ περὶ τῶν βίων ἡμῶν 
προγιγνώσχειν 119, 16 

πρόδρομος οὖσά τις γνῶσις (ἡ ἐμπειρία) 
43, 2ὅ 

προειπεῖν θ4, 14 

προελϑεῖν. οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀιδίων καὶ λο- 
γικῶν εἰς τὸ ἀσϑενὲς τοῦτο ζῷον καὶ βρα- 
χύβιον ἀμέσως ἣ δημιουργία προῆλϑεν 
22, 4 ἵνα καὶ προέλϑῃ δι ὁμοιότητος ἄχρι 
τοῦ βάϑους 84, 26 προελθὼν ἀπὸ τετράδος 
εἰς βάϑος 34, 82 ὁ ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου 
πυϑμένος προελθὼν ἀριϑμός Βα. 38, 30 
41, 28 128, 381 εἰς τὸ ἔσχατον προελθοῦσα 

τῶν περιόδων 120, 29 οἷ, προϊέναι 
προηγεῖσθαι. τῶν ὅλων προηγουμένων ἀεὶ 

τῶν μερῶν 21, 2 προηγεῖται (φρονήσεως) ἢ 
ἐμπειρία 43, 26 συνεισαγόμενον τῷ προηγου- 
μένῳ 49,34 (τῶν πραγμάτων) προηγουμένην 
δεῖ ποιεῖσθαι τὴν ϑεωρίαν δ8'πι. ὅ2,1 ὅθ, 2) 

93, 31 προηγούμενοι τῆς οὐσίας ἡμῶν 79,16 
προηγουμένως 21, 6 

πρόϑεσις τοῦ μύϑου (0Υγη. σχοπός) δ2, 17 
23. 24 51, 26 [οἷ, ἴῃ ΒΘΡ. ᾿. 350, 1 Τ 

951, 1 Β48.] 
προϊέναι. διὰ τοιῶνδε πρόεισιν λόγων 47, 39 

τῶν ἀπὸ νοῦ προϊόντων λόγων 106, 28 
τετραγωνιζομένη γὰρ ἡ δεχὰς εἰς ἑχκατοντάδα 
πρόεισι 33, 8Ὶ ἡ ἑχατοντὰς... προϊοῦσα 
ἀπὸ τῆς δεκάδος τετραγωνιχῶς 95, 160 μένει, 
πρόεισιν, ἐπιστρέφει 8ὅ,2 4 70, 2 πάντα τὰ 
προϊόντα, οοηΐ. πάντα τὰ ἐπιστρέφοντα 
41,168 ἀπὸ τῆς χατὰ νοῦν ἐνεργείας πρόεισιν 
εἰς τὴν σύμμικτον χατά τε νοῦν χαὶ λόγον 

ἐνέργειαν 38, 80 ἢ μέχρι τῶν χαϑ᾽ ἕκαστα 
προϊοῦσα ποίησις τῆς δίχης ὅθ, 21 τὰς εἰς 



προΐστάναι 

τὸ ἔξω προϊούσας (χινήσεις) 90, 29 πρόεισιν 
δὲ εἰς τὸ ἔσχατον (ψυχή) 120, 29 τὰς 
ποιήσεις (Λαχέσεως) εἰς τὸ πᾶν προϊούσας 
118,28 ἐκ τοῦ ὑψηλοτάτου χύκλου πρόεισιν 
εἰς ἡμᾶς 119,9 τὰ ἅμα ῥιπτούμενα πρόεισιν 
οὕτως εἰς πλῆϑος ἀφ ἑνὸς τοῦ ῥίψαντος 
Ἴ9, 1 

προϊστάναι 818. παντελῆ τὸν ἀριϑμὸν 
προστησόμενος 20, 1 ἡ τύχη προεστήσατο 
τὴν ἀποπλήρωσιν 86, 21 ἣν προστησάμενος 
(πρόϑεσιν) ὅ2, 18 τὸν ὅρον τῆς προνοίας 
ἀχλινῆ ἐν ταῖς ἑαυτῶν προΐστανται χρίσεσιν 
δ4, 10 νοῦν ἡγεμόνα προστησάμενος 72, 35 
οὗ, 102, 26 εἶδος ζωῆς, βίους προστήσασθϑαι 
82, 11 98, 4 --- ἰηΤ 88. προεστάναι τοῦ 

χατ᾽ ἀριϑμὸν ἰόντος τὸν αὐτὸ ἀριϑμόν 23,18 
(Κόρην) τῆς ζῳογονίας τῶν μερικῶν πάντων 
προϊσταμένην 31, 8 αἱ προϊστάμεναι τῆς 
τάξεως (τοῦ χόσμου) ϑεῖαι μονάδες ὅθ, 1 

οὗ. 19 τὴν μίαν ϑεότητα τὴν προεστῶσαν 
τῆς εἱμαρμένης ὅθ, 36 (ἁρμονίας) προεστᾶσι 
χαὶ αἱ Σειρῆνες 8]. 34,18 41, 19 90, 22 
91, 4 8 11 

προχαλεῖσθϑαι (αἱρέσεις) 81, 2δ προχαλεῖται 
μειζόνων ἀγαϑῶν εἰς ἑαυτὸν παρουσίαν 84,40 

προχαταβάλλειν. τῆς λύσεως προχατα- 
βληϑῆναι πάντως ἀρχὴν 21, 82 προχατα- 
βεβληται δι᾿ ἀποδείξεων ἀνελέγχτων ὅδ, 20 

προχεῖσθαι. νεχρὰν ἐν τῇ πατρῴᾳ προχει- 
μένην οἰχίᾳ θ4, 16 σπέρματα νοημάτων ... 
προχείμενα τοῖς ἐξεργάζεσθαι βουλομένοις τι 

Π ΙΝΕΧ ὙΕΕΚΒΟΒΥΜ προοίμιον 217 

Προμηϑεύς (θὁχ ΡΙαἰ.)) 94, 13 ὁ μετρῶν 
(τὰς περιόδους) εἴτε τις Προμηϑεύς χτέ. 
24, 11 

προμήκης (ἀριϑμός) ὁχ ῬΙδαί. 84,4 12 
προνοεῖν ΡΆ88. οὐ τὰ ὅλα προνοεῖται μόνα, 

ἀλλὰ καὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα 5θ, 12 
προνοητιχός (δαιμονία τάξις) 38, 28 
πρόνοια τῆς πόλεως 97, 20 --- »γουϊάοπέϊα, 

οοηΐ. εἱμαρμένη 40, 1 ἀπὲ. εἱμαρμένη οἱ 
τὸ ἐφ ἡμῖν 126, 20 128,2 4 9. 28 πρόνοιαν 
εἶναι ὅδ, 16 19 28 (ὅτι) μία πρόνοια διήκει 
ὅδ, 8 τοῖς τὴν πρόνοιαν εἶναι ϑεμένοις 
ὅ8,18 τῆς ἐν τῷ παντὶ προνοίας ὅθ, 31 τῆς 
προνοίας χἀνταῦϑα τὴν διχαιοσύνην διορι- 
ζούσης ἀπὸ τῆς ἀδιχίας ὅ4, 12 τὸν ὄρον 
ἀκλινῆ τῆς προνοίας δ4, 18 τοὺς ὄρους τῆς 
προνοίας ἣ τῆς δίχης 54, 33 χατὰ πρόνοιαν 
χαὶ δίκην 58, 33 

πρόνοια τῶν θεῶν 88, 18 5δὅὅ, 3 123, 16 
τὴν πρόνοιαν τὴν τε δαιμονίαν χαὶ ϑείαν 
4δ͵, 6 τῆς δαιμονίας προνοίας ὅ1,38 (ὃ δαίμων) 
τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν ἐξάψας τῆς Κλωϑοῦς 
120,4 τὰς κατανειμαμένας τὴν πρόνοιαν τῆς 
μητρὸς Θέμιδος ὅ0, 88 οἱ μὲν διχασταὶ τὴν 
ὁλιχωτέραν προβέβληνται πρόνοιαν, οἱ δὲ 
ὑπηρετοῦντες αὐτοῖς δαίμονες τὴν μερικω- 
τέραν δῖ, 4 γεννῆσαι προνοίας ἐξ ἄλλων 
ἄλλας, ἐκ τῶν ὁλικωτέρων τὰς μερικωτέρας, 
ἐχ τῶν ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας 74, 16 
- Πρόνοια ὦδα προσχαλούμενοι τὴν Πρόνοιαν 
81, 81 τῇ τῆς Προνοίας ἐπιστασίᾳ 31, 33 

51, 26 τὰ παραδείγματα τῶν βίων πρόχειται [προξεν εἶν. (αἱ τῶν παρανατελλόντων ἀστέρων 
(ταῖς ψυχαῖς) 81, 12 24 26 32 οὗ 112,33 
τὸ δὴ τῷ Σωχράτει προχείμενον ὄν 43, 10 
οὗ. 81, 14 προχειμένων ἄλλων εἰς ἐξέτασιν 
99,22 τῶν προχειμένων εἰς ζήτησιν 118,20 

τὰ προχείμενα ἀξιώματα, ῥήματα 18, 20 
90, 21 ὁ προχείμενος μῆῦϑος 61,10 124,18 

τὰ προχείμενα δ6, δ θ0, 29 82, 38 97, 3 

προχινεῖν. ἡμῶν ἤδη προκεχινημένων 176, 4 
Προχοννήσιος (᾿Αριστέας) 63, 2 
προλαμβάνειν. τοσαῦτα προείληφα περὶ 

τούτων 99, 21 τοῦτο τὸ ἀξίωμα προὔλαβεν 

αὐτός 129, 14 (Ὀρφεὺς) τὰς Πλατωνιχὰς 
διατάξεις .. . φαίνεται προλαβών 117, 34 
πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχικῶν χρίσεων 
5ὅ, 12 

προλείπειν. προλίπῃ φάος ἠελίοιο ἔτ. ΟΥΡΕ. 
111,13 

πρόληψις. ταῖς ἀδιαστρόφοις ἡμῶν προ- 
λήψεσιν περὶ τῶν πραγμάτων 120, 11 

προμελετᾶν. τοῖς προμελετηϑεῖσιν ἐπιτρέ- 
χομεν 10, 2 

δυνάμεις) προξενοῦσαι πᾶσαν εὔροιαν ἐν ταῖς 
γενέσεσιν 28, 6 τὴν διχαιοσύνην μεγάλα 
προξενοῦσαν ἀγαθά ὅθ, 11 ἀγαθῶν ὧν ϑεοὶ 
προξενοῦσιν ἀνθρώποις δὅ9, 24 (οἱ ἱερατιχοὶ 
λόγοι) ταῖς ψυχαῖς τὴν ἀπόλυτον τῶν σω- 
μάτων προξενοῦντες ἐνέργειαν 8]. 62, 29 

92,11 119, 22 μόνη (φιλοσοφία) προξενεῖ 
τὴν ἀπαϑῆ ζωήν 102, 19 

πρόοδος 4Θῦϑθ ὨθπΙηΘΙΟ (μονὰς) εἰς ἑαυτὴν 
στραφεῖσα μετὰ τὴν πρόοδόν ἐστιν δεχάς 
26, 18 (ἵνα) εἰς ἀρχὴν ἐπιστρέψῃ τῆς 
προόδου 84, 21 τὴν ἐν τούτῳ (τῷ ἀριϑμῷ) 
πρόοδον 85, 9 τὴν δι᾿ ὁμοιότητος πρόοδον 
8ὅ, 21 ἐν ταῖς (τῆς ἐχατοντάδος) προόδοις 

38,18 --- πρόοδον δὲ εἰς τὸ ἄλογον εἶδος τῆς 
ζωῆς βαϑυνομένην 8ὅ, 13 οἵ. 84, 31 τρίτην 
ἀπὸ ϑεῶν ἔχουσα πρόοδον 833, 40 δεῖ τὸν 
ἐν ταῖς ζωαῖς λόγον ... ἀπὸ τοῦ ἐγχειμένου 
τῷ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν 38, 28 (ἔστιν͵ 
ὃ λόγος ἔνδοϑεν ἔξω πρόοδος 48, 31 

προοίμιον (βιβλίων) 59, 356 εἴρηται ἐν προ- 
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οιμίοις (86. τοῦ μύϑου) 126, 33 ἐν μέν γε 

προοιμίοις τῆσδε τῆς πραγματείας (ἴ. 6. ἐπ 
»αγίο ργίογε αΐδρωίαίίοηῖδ ἀ6 Πορωδίτοα) 
57, 81 

προπαιδεύειν. τὰς δυνάμεις χωρὶς τῶν ἐνερ- 
γειῶν προπαιδεύεσϑαι δυνατόν 137, 28 

πρός. ἢ δὲ ἑβδομηχονταπεντὰς ἔστι μὲν πρὸς 
τῆς ἀλόγου ζωῆς 85, 10 --- πρὸς οἷς ἂν 
ὄντες τυγχάνωμεν 122, 34 --- εἰ πρὸς τὴν 
πορείαν ἔχαμον 66, 156 οὗ, προσφωνεῖν 

προσάγειν. ϑυσίας τε προσάγοντες τοῖς 
ϑεοῖς 81, 80 ἡμεῖς τῷ παντὶ προσηγάγομεν 
ἡμᾶς αὐτούς 86, 11 

προσδεῖσϑαι. οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης προσδεο- 

μένην (ψυχῆς) 98, 10 
προσδιορισμός 18θ, 12 18 
προσεῖναι 131,3 οἵ. Αἀάθηᾶα 
προσεννοεῖν 23,16 29, 20 37, 80 

προσέχειν απρηααἀυογίογα προσεκτέον ὅπως 
εἶπεν 118, 34 

προσεχής (ἡ φανταστικὴ ψυχὴ) ἅτε τῷ 
σώματι προσεχὴς 123, 38 προσεχῶς 6δοη- 
ἐΐβμο ᾿ὠπηνίξέείδαγ᾽ αἱ προσεχῶς (οὐρα- 
νὸν) χινοῦσαι ὅ0, 1 προσεχῶς εἰς τὴν σελη- 

νιαχὴν ἀνήρτηται σφαῖραν 69,10 διασώζεται 
προσεχῶς 74, 8 προσεχῶς ἐχβᾶσαν ἀπὸ τῆς 
χατὰ λόγον (ζωῆς) 103, 18 τὴν προσεχῶς 
ἐμπνέουσαν (τὸ ἄλογον) ζωὴν 114, 29 

προσήγορος. τὸ μέσον οἰχεῖον ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν χαὶ προσήγορον 82, 28 ἀλλήλοις ὄντα 
προσήγορα 181, 4 

προσθαφαιρέσεις (πλανητῶν) 29, 9 69, 16 
πρόσϑεσις, ΟΡΡ. ἀφαίρεσις (Δδέτοῃ.) 28, 25 

-- βγη. προσθϑήχη (πάθους) 100, 29 
προσθήχη 91, 14 ΟΡΡ. ἀφαίρεσις 21, 29 

(τοῦ ἀλλοτρίου) 77, 18 διὰ δέ τινας παϑῶν 

προσθήκας 100, 23 
προσιέναι. πῶς ὀφϑείσῃ (τῇ ᾿Ανάγχῃ) προσ- 

ἰέναι δεῖ 120,18 

προσίεσϑαι σαἀηιδέέογε 58, 12 
προσχαλεῖσϑαι. προσχαλούμενοι τὴν Πρό- 

γοιαν τοῖς ἱεροῖς ἔργοις 31, 81 
προσκατασκχευάζειν ἑαυτοῖς ἀμείνω 71,20 
προσχεῖσϑαι. τὸ φιλόνειχον προσχείμενον 
τῷ ἀνδριχῷ 103, 1 ὁ γὰρ τρόπος πρόσχειται 
18,11 προσχείσϑα; δὲ ἐχεῖνο ὅτι... 128, 34 

προσλαμβάνειν 38, 38 39,18 34 72, 10 
πρόσληψις χείρονος ζωῆς 26, 20 
προσογή. ἐπιστρέφοντα τὰς ψυχὰς εἰς τὴν 

προσοχὴν χαὶ τὴν ἀμείνω ζανήν 98, 3 
προσπαραλαμβάνειν (ἱερουργίαν) 91, 23 
προσπεριβάλλεσϑαι (τεχνῶν ἢ ἐμπειριῶν 

ἐπιτήδευσιν) 37,30 ᾿ 

ΗΠ ΙΝΡΕῈΧ ΨΕΕΒΟΕΥΝ πρότερος 

προσπίπτειν. ἡ τῆς αἰσϑήσεως ἀήϑεια τῶν 
προσπιπτόντων (ὁΧ Ῥ]δΔ[.) 128, 28 

προσποιεῖσθαι 61, 10 
προσραψῳδεῖν. μάτην αὐτὰ προσερραψῳ- 

δῆσϑαι τῷ Σωχράτει ὅ8, 10 
προστάτης. πᾶς βίος προστάτην ἔχει δαί- 

μονα 11, 8 οὗ, 75, 1 προστάτης τῆς πε- 
ριόδου τῶν ψυχῶν 18, 86 οἱ δαίμονες οἱ 
προστάται τῆς φύσεως 58, 28 

τάξιν ἀγγελιχὴν ... τῶν Ψυχιχῶν βίων 
προστάτιν 51,3 εἱμαρμένην ὡς πάσης ἀνα- 
λύσεως σωμάτων εἰς σώματα προστάτιν 
90,17 ἡ τύχη τῶν ἀπονεμομένων ἐχ τοῦ 
παντὸς οὖσα προστάτις 91, 21 

προστιϑέναι 95, ὁ τὰ ὄργανα πάϑη ταῖς 
Ἡνώσεσιν προστίϑησιν δἷπι. θ6, 25 28 77, 35 
84,856 τῷ ἑλομένῳ σὺν νῷ ζωὴ προστεϑεῖσα 
σύντονος 84, 80 34 --- αϑδέίγοῃ. (ἥλιος) 
προστίϑησι τῷ φωτί 28,28 ὅσα προστιϑέντες 
οἱ ἀγαϑοποιοὶ παρέχουσιν 28, 26 

προστυγχάνειν. τὸ πῦρ χαταναλίσχον πᾶν 
τὸ προστυχόν 41, 11 

προσφέρειν (Πλάτωνι ἐγχλήματα) 52, δ 
πρόσφορος. τὸ πρόσφορον ὄργανον τῇ ἑαυτοῦ 

δυνάμει ζητοῦντα 83, 21 
προσφωνεῖν. πρὸς Κῦρον προσφωνῶν θ0, 1 

[οἵ. εν ὑγοὶ]. ἰῃ ῬΟΥΡΈΥΥ. ᾿. 180 11 
Βιϑδῃάᾶ. πρὸς ὃν χαὶ ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγ- 
τράμμασι προσφωνεῖ θ0, 1] 

προσχρῆσϑαι (αἰσθήσει) 18, δ (ταῖς ἀκρο- 
τάταις τῶν αἰσϑήσεων) 102, 28 

πρόσω. (ψυχαῖς) πρόσω μὲν ἡ γγένεσις, 
ὄπισϑεν δὲ τὰ ϑεῖα 80, 20 

πρόσωπον μεριχόν ὅ6, 17 
πρότασις ργοροδίζίο μερικὴν τινα πρότασιν 

χαϑολιχῇ (συμπλέχει) 16, 11 αἰτιασόμεϑα 
τὴν ἑτέραν πρότασιν 180, 28 πρότασις μείζων 
οἱ ἐλάττων 130, 12 14 --- σπιπέταξιο ἐνδε- 

χομένην τὴν πρότασιν ποιῶν 9ὅ, 1 
προτάττειν. ἄρχοντές εἰσι προτεταγμένοι 

τῶν ὅλων ὅὅ, 1 

προτείνειν. ἣν (εὐκαιρίαν αἱ τοῦ παντὸς 
περίοδοι προτείνουσι τοῖς ὁρᾶν δυναμένοις 
81, 8 τοῖς ἀδίκοις (δείματα) προτείνων 

ὅ8, 18 (κλήρους) προτείνει τὸ πᾶν 70, 31 
ὁ ταῦτα διαχληρῶν χαὶ προτείνων 72,21 
Ρ888. 79, 32 83, 4 πολλῶν αὐτῇ προτα- 
ϑέντων 80,16 αὐτῷ τοιοῦτος προετάϑη βίος 
86, 29 οἱ προτεινόμενοι βίοι 84, 38 98, 13 
15 100, 33 

πρότερος βίος, Βγῃ. ὃ ἔμπροσθεν βίος, 
ΟΡ. ὁ δεύτερος, ὁ παρών 110, 3 10 (20) 

οἵ, βίος 



προτιϑέναι 

προτιϑέναι (παραδείγματα βίων) 80,16 81,22 
84, 18 ὅσοι τοῖς δευτέροις βίοι προτίϑενται 
106, 1383 εἰς λύσιν τῆς προτεϑείσης ἀπορίας 
110,28 --- τηθᾶ. ὁ. ἰηΐ, τὸ μὲν χωρίζειν ἡμᾶς 
προτίϑεται τῶν ὑλικῶν εἰδώλων 4, 9 ἀνα- 
διδάξαι προὔϑετο ὅ8, 28 ἐξηγεῖσϑαι προ- 
ϑέμενος δίῃ. 52, 4 ὅ8, 16 118, 4 “-- 
τεϑνάναι δόξας ... χατὰ τὸν νόμον προὐτέϑη 
68, 8 

προὔπάρχειν. τῆς πολιτείας ὅλης τὸ ςἶδος 
ἐν τῷ παντὶ προὐπάρχον δ4, 9 οὗ, 12, δ 
προὐπάρχει τὰ τάττοντα τῶν ταττομένων 
ὅδ, 286 τῶν ἀιδίως περιαγομένων δεῖ τινα 
προὐπάρχειν τῆς χυχλήσεως αἰτίαν 24, 14 

προὐποκχεῖσϑαι. τὴν προὐποχειμένην φύσιν 
29, 1 ὕλης προὐποκειμένης 43, 21 

προὐπομιμνήσχειν. ἐχεῖνο προὐπομνή- 
σαντες ΘΓ, 20 

προφαίνειν. διὰ τὰς προφαινομένας δυ- 
νάμεις 88, 21 

πρόφασις. καϑ' ἃς καὶ ἔχει πρόφασιν σω- 

τηρίας (ἡ ψυχῇ) 186, 26 
προφήτης (80. Ρ]Δι.) 71, 1011.13 12, 20 

18, 4864. 76,1 88 78, 84 19, 4 12 81,10 

84, 10 8ὅ, 420 29 1086, 18 106, 22 ὁ δὲ 

προφήτης... . τάξιν ἀγγελικὴν ἐμφαίνει 5ὅ1, 1 
οὗ. 718, 22 8ᾳ. 90, 20 118, 26 ἡἠγεμονιχὴν 
ἀξίαν ἔχει πρός τινας ἄλλους προφῆτας 
Ἴ8, 13. 14 δαίμονες... οἱ προφῆται τῶν 
μοιραίων χανόνων ὅ8,21] ὃ ἐν τῷ παντὶ 
προφήτης ... ἔστι δὲ καὶ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ 
προφήτης τις χτέ. 8ὅ, 21 Βη6. 

προφητικός 13, 10 (λόγοι) 79, 8. (ῥήματα) 
84, 28 (ἐνέργειαι) 79, 19 

προχειρίζεσθαι (βίον) 82, 10 ὅσα προχει- 
ρίζεται νοήματα (ψυχὴ) 89, 21 888. τοῦ 
προχεχειρισμένου (βίου) 110, 2 

προχείρισις ζωῆς 91, 28 
πρόχειρος. πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς 

11͵ 1 τὸ πρόχειρον πάϑος 98, 12 τὴν πᾶσι 
πρόχειρον τοῦ Σανράτους δόξαν 114, 11 
ὅσα ἂν μὴ πρόχειρα ποιώμεϑα 122, 35 33 

πρύμνη. ἄνωϑεν ἡμᾶς οἷον ἐχ πρύμνης 
διοιχεῖν 74, 29 

πρυτανεύειν. (Ἑρμῆς) τὸν ἕνα λόγον ἐν 
πάσαις (ὥραις) πρυτανεύων 81, 8 

πρωτεῖον. τὸ πρωτεῖον ἔχειν χαὶ μέσον χαὶ 
ἔσχατον 103, 32 

πρωτεύειν 1ὅ, 21 

πρῶτος. πρώτη τῶν ἄλλων 105,11 πρῶτος 
ϑεὸς τῶν καιρῶν 2, 32 [οἷ, ἰῃ ῬΑγΏΘηΥΙ 
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ἀποχαλεῖν, τὸν δὲ δεύτερον αἰῶνα χτέ. 
Ὀίνονδιβ οδί πρῶτος ϑεός ἴῃ ΠΘΏΡ. 
Ῥ. 430, 46 Β83.] τὰ πρῶτα τῆς ἑαυτῶν 
σειρᾶς, ΟΡΡ. ἔσχατα 89,5 τὸ πρῶτον, ΟΡ. 
ὕλη 18, 4 139, 1012 τὸ πρῶτον ἀγαϑόν, 
ΟΡΡ. τὸ εἰδητιχόν 139, 86 τὴν πρώτην α 
»γέίποίρίο ὅ2, 24 Ἴ8, 84 [ἴὰ ΑΙΟΙΌ. 1. 206 
ΟΥ.] --- (τὸ μερικὸν τοῦ χκαϑόλου) μετέχει 
πρώτως 46,16 ὡς πρώτως ὑπ᾽ ἐκχείνου 
μετεχόμενον 139, 38 
πρώτιστος 26,28 10,29 πρώτιστον. .. 

δεύτερον. .. τρίτον 38, 13 πρώτιστοι, ΟΡΡ. 
ἔσχατοι 809,18 τὰ πρώτιστα (τοῦ χόσμου, 
ΟΡΡ. τὰ ἔσχατα) 127, 8 

πρωτουργός. τῶν ἀρχῶν . .. τῶν ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς πρωτουργῶν 128, 31 

πταίειν (πολλὰ τοιαῦτα) 106, 16 (χριτήρια) 

ἐπταισμένα, ΟΡΡ. ἄπταιστα 71, 8ὅ 
πτερόεις. οἰωνῶν πτεροέντων ἔγ, ΟΥΡΒ. 

117, 8 
πτεροῦν. (ψυχαὶ ἡνίκ᾽ ἂν ὦσιν ἐπτερωμέναι 

ὅ4, 2 

πτηνός. (ἀετὸς) βασιλεύων τῶν πτηνῶν 108, ὅ 
ζῴοις πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις 118, 1 

πτωχεία 88, 84 ; 

πτῶσις (κλήρου) 79, 9 10 ῥίψεις καὶ πτώσεις 

ϑεῶν 94,14 --- ἀθ δηΐπια, ἡ ἐν νυχτὶ πτῶσις 
51,18 ταῖς πτώσεσι τῶν ψυχῶν ὅ0, 10 τῇ 
τελέᾳ πτώσει τῆς ψυχῆς 122,8 αἱ πᾶσαν 
ὑπομένουσαι πτῶσιν 112, 19 τῆς εἰς φυτὰ 
μόνα πτώσεως (τὰς ψυχὰς) ἐξαιρεῖν 113,4 
οὗ 111, 24 124, 31 --- βγϑιημ). χατὰ γενικὴν 
πτῶσιν 60, 11 

πυϑμὴν ἐπίτριτος (οχ Ε]Δἰ.) 34,30 838, 21 
80 τὴν εἰς τὸν πυϑμένα τοῦ χόσμου τῶν 
φυχῶν ῥύσιν 122, 9 

πῦρ. ὅτι οὐ πάντα φϑείρει τὸ πῦρ 26,83 6 
ὅτι τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ᾽ ἡμῖν πολέμιον 
20,4 τὸ πῦρ χκαταναλίσχον πᾶν τὸ προστυχόν 
41,11 (φϑείρεται) ὁ ἐκ πυρὸς ἀὴρ εἰς πῦρ 
81,11 ἕν τὸ πῦρ μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν κχτέ. 
181, 28 Β4. 

πύριος. χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον ὄντα 40,10 
πῶς... ἣ (φωοπιοῦο ... πὲδὲ) 109, 31 
πωτᾶσϑαι περὶ τὸν ἀέρα 111,18 

ῥάβδος (φυχουλκός) 64, 21 θῦὅ, 2 6 τὴν 
ῥάβδον τὴν περὶ τῷ δαχτύλῳ κινουμένην 
μὴ πίπτειν χτέ. 10,12 (χρυσῆ, ὁχ Ηομπι.) 
124,0 

Ῥαδαμάνϑυες 100, 31 
Ῥ. 219 (Ρ.. 946 5.811.) τοῖς δὲ καὶ διαιρεῖν [ῥᾳθυμεῖν 88, 16 
ἔδοξε, καὶ τὸν μὲν πρῶτον ϑεὸν καιρὸν ἰῥᾳϑυμέία 40, 88 88, 16 



920 ῥᾳστώνη 

ῥᾳστώνη. ῥᾳστώνης μετέχειν 98, 24 τῆς 
ἐκεῖ ῥᾳστώνης ἐξανίστησιν ἡμᾶς 128, 19 

ῥέζειν. ἄδικα ῥέξαντες ἔν, ΟΥρῆ. 117, 30 
ῥέπειν. εἰς γένεσιν ῥέπον 84, δ ἢ φύσις εἰς 

τὰ μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει ὅ0, 24 (ψυχὴ) πρὸς ἕν 
εἶδος ῥέψασα ζωῆς 10, 10 

ῥεύματα ποταμῶν θ8, 14 
ῥῆμα. ῥήματα ἀφιεὶς ὥσπερ βέλη 12, "1 

(προφητιχά) 84,23 (μυϑικά) 80,21 (τοῦ μύϑου) 
118, 8. 120, 32 

ῥῆσις 118,6 ἐχ δὴ τῶνδε τῶν ῥήσεων 
98, 82 

ῥητός. καὶ τῆς ῥητῆς χαὶ τῆς ἀρρήτου 
πλευρᾶς τῆς διαμέτρου τῆς πεμπάδος 88, 
1012 τὸ ῥητόν 88,12 ῥητόν, αἶδέ. δοξαστόν 
οὐ γνωστόν 138, 28 

δίζα τῶν ἑπομένων χαχῶν 10, 28 τὴν ἀνο- 
μοιότητα... τῆς στάσεως ῥίζαν 41, 9 

ῥίπτειν, ῥιπτεῖν (χλήρους) 94, 6 79, 2 
διπτοῦντα 84,12 τὰ ἅμα ῥιπτούμενα 79, 1 
δῥίψαντος 19, 8 ῥιφέντας, ῥιφείσης 94,1 12 
122, δ 

ῥῖψις τῶν χλήρων 79,3 21 80,22 94,6 
(Πλάτων) ῥῖψιν ἐκάλεσεν τὴν εἰς ἡμᾶς με- 
τάδοσιν ἀπὸ τῶν ϑεῶν τῆς διαλεχτιχῆς 

94,11 ῥίψεις χαὶ πτώσεις ϑεῶν 91, 14 
δῥοῆ. τὴν ἄστατον ῥοὴν 122, 1δ 
ῥόϑιος. τὸ ῥόθιον χύτος ἡμῶν (ὁχΧ οτΆ- 

6010) 51, 16 

ῥοῖζος (ζωτιχὸς τῆς ψυχῆς) 39, 10 
ῥοπή. διὰ τὴν εἰς γένεσιν ῥοπὴν [19,2 ἐκ 

τῆς πρὸς τὴν ὅλην ῥοπῆς 122, ὃ αἱ πρὸς 
τάδε γίγνονται ῥοπαὶ μᾶλλον ἢ τάδε 170, 5 

Ῥοῦφος 64, 4 
ῥυθμός, ὁοηϊ. ἁρμονία 41,18 20 ῥυϑμοί, 

ἀἰκί. ἁρμονίαι 186, 28 
ῥύσις τῶν ἐνύλων 51,15 τὴν εἰς τὸν πυϑμένα 

τοῦ χόσμου τῶν ψυχῶν ῥύσιν 122, 9 [οἵ 
πῃ Τίῖπι. ἢ. 3405. ἴδ. Ρ. 3390 οἱ 3394 τὴν 
γενεσιουργὸν φύσιν ΟΟΥΤ. ῥύσιν, οἵ. ὁ γενε- 
σιουργὸς ποταμός 8894] 

ῥωμαλέος. σώματα ῥωμαλέα Ἴ8, 12 
ῥώμη, ΟρρΡ. ἀσϑένεια 83,26 σωμάτων ῥῶμαι 

83, δ τὴν τῆς ζωῆΐῆς ῥώμην 84, 38 
Ῥώμη 1017, 21 

σαλεύειν. οὗ ταχϑὲν οὐ σαλεύσει τὴν τοῦ 
ὅλου τάξιν δῦ, 32 

σαφηνίζειν 10, 29 

σαφής. σαφεστάτως 82, 81 
σέβειν ὁσίας ἐξηλλαγμένας 112, δ 
σειρά, πᾶσα χρονιχὴ σειρὰ τοῦ ἑνὸς ἐχείνου 

ϑεοῦ ἐξῆπται 24,19 τάξεως δαιμονίας εἰς 

ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΕΒΒΟΕΥΝ σημαίνειν 

τὴν τῆς σελήνης σειρὰν ἀνηρτημένης ὅ0, 30 
ὁ προφήτης χαὶ πᾶσα ἡ χατ᾽ αὐτὸν σειρά 
ὅ1,2 (δαίμοσιν) ὑπάρχει τὰ πρῶτα μιμεῖσϑαι 
τῆς ἑαυτῶν σειρᾶς ἀνομοίως 89, 6 τῆς 
Ἀρεϊχῆς σειρᾶς 89, 1 οἵ. 12 22 ἡγοῦνται 
σειρᾶς ἑκάτερος ὅλης (86. ᾿Ἀγαϑὸς δαίμων 
χαὶ ᾿Αγαϑὴ τύχη) 91, 16 οὔσης οὖν σειρᾶς 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τῆς πάσης... ζωῆς. 
μετρητιχῆς 95,25 αἱ ὦραι τῆς σειρᾶς οὖσαι 
ταύτης 90, 17 πᾶσαν τῶν ὄντων σειράν 
112, 1ὅ 

Σειρῆνες, ΟΡΡ. Μοῦσαι 84, 16564. τὰς τὴν 
ἁρμονίαν συνεχούσας τοῦ παντὸς Σειρῆνας 
54, 26 

σεισμός (ἂρ. ῬΑ.) 51, 11 ὁ σεισμὸς τῆς 
τοῦ Ποσειδῶνος δημιουργίας 124, 232 οἵ. 20 
80 πνεύματος χίνησις... ὑπὸ γῆς κινουμένου 
τὸν σεισμὸν ἀποτελεῖ 124, 268 

σεληναία περίοδος 20, 26 
σελήνη. μὴν ἐπὶ σελήνης 23, 22 οὗ. 22,12 

ὃ μηνιαῖος τῆς σελήνης χύχλος ἐνειχονί- 
ζεσϑαι λέγεται τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου 

δρόμον 28, 35 (σελήνη) χορεύει περὶ (ἥλιον) 
ἀπὶ αὐτοῦ χινουμένη καὶ ἐπ᾽ αὐτόν 29, 13 
(τὸν ἥλιον οἶδεν) ὑπὲρ σελήνην εὐϑὺς θ0, 8 
ἐπὶ μὲν σελήνης ὡς αὐξούσης μάλιστα τὰς 
γεννήσεις ἐν ταῖς αὐξητικαῖς ἡμέραις 28, 23 
σελήνη χαχωϑεῖσα... ἀναλύει τὰ ἔμβρυα 
29, 6 τὴν μὲν σπορίμεην ὥραν γίγνεσθαι εἰς 
σελήνης τόπον τὸν ἐν ταῖς ἀποχυήσεσι, τὴν 

δὲ σπορίμην σελήνην εἰς τὴν ὥραν τῆς 
ἐχτέξεως 29, 16 864ᾳ. τάξεως δαιμονίας.. .. 
εἰς τὴν τῆς σελήνης σειρὰν ἀνηρτημένης 
50, 29 --- ὑπὸ σελήνην, ΟΡΡ. ἐν οὐρανῷ 
21,18 91,34 92, 5 37 ἐν τῷ ὑπὸ σελῆνην 
τόπῳ 58, 18 τὴν ὑπὸ σελήνην τάξιν 80, 22 
τὰ στοιχεῖα τὰ ὑπὸ σελήνην 112,11 ὑπὸ 
σελήνην οὖσαν τὴν ψυχήν 119,1 10 Ψυχὴν 
τὴν ἄνωϑεν χατιοῦσαν ἀπὸ τῶν ἄχρων τοῦ 
ὑπὸ σελήνην 121,10 εἴ τις ἔστιν ὑπὸ σελήνην 
δαιμόνων ἣ ϑεῶν γενεσιουργῶν τάξις 120, 13 
- Σελήνη ἀθ8, οοπί. Ἥλιος: οἱ χλῆροι 
τούτων ἀπὸ τούτων εὑρίσχονται τῶν ϑεῶν 
ἐν ταῖς γενέσεσιν ἡμῶν 9], 28 

σεληνιαχός. εἰς τὴν σεληνιακὴν ἀνήρτηται 
σφαῖραν 69, 10 ᾿ 

σεμνός τὠιρίογ. 17, δ οὐ γὰρ ἐθέλει τὸ 
σεμνὸν πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς 17,1 
τὸ γὰρ σεμνὸν ὑπὸ τὸ μέγεθός ἐστι 17, 8 

σεμνότης. ἡ ἰδέα τοῦ παντὸς λόγου σεμνό- 
τῆς ἐστίν 17, 4 τὸ ἀπόχρυφον χαὶ αἰνιγμα- 
τῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον 17, δ 

σημαίνειν, ΟΡΡ. ποιεῖν 86, 24 87, 4 
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σημεῖον. τὴν εἰς ταὐτὸν οἷον σημεῖον τῶν [σκοτεινός. μέλαν τε καὶ σχοτεινόν 39, 22 
ψυχῶν .... σύνοδον θθ, 9 συναποχαταστάντες 
εἰς ἕν σημεῖον... οἱ ἀστέρες 70, 14 το- 
σᾶγνδε μοιρῶν ἢ σημείων... τῆς περιφορᾶς 
ἀνατολήν 11, 2 --- τὰ σημεῖα τὰ περιαπτό- 
μενα ταῖς διχασϑείσαις ψυχαῖς (ὁχ ΡΪΔί.) 

50, 21 
σημειοῦν. ἐκ τῶν... ἐπὶ τῶν ἐννεαμήνων 

σεσημειωμένων γενέσεων 932, 18 
σηπεδών. τοῦ ὑλιχοῦ μετίσχειν ἰοῦ καὶ ση- 

πεδόνος 38, 383 (χαχὸν) ξύλῳ σηπεδών (ὁΧ 

ΡΙδἰ.) 48, 6 

σήπειν. τὸ σῶμα σαπέν 62, 9 
σῆψις. ὁ χρυσὸς ἄδεχτος.... ἰοῦ χαὶ σήψεως 

38, 22 σήψεως ἀναπιμπλάμενον 40, 8 
αϑένος. παντὶ σϑένει 58, 20 

σίδηρος 39, 21 24 21 86 40,1 8 

σιδηροῦν γένος (ΗθΒίοαϊ) 38, 190 239, 20 
(ῬΙαἰομβ) 39, 33 

Σίσυφος ΟἿ, 31 
σχαφίον 197,23 

σχέμμα. τῶν περὶ πολιτείας σχεμμάτων 
56, 24 

σχευή. πρέπουσαν... τὴν ἔξωϑεν σχευὴν 
τοῖς ἔνδον νοεροῖς ἀγάλμασιν 89, 12 

σκηνὴ τοῦ μόϑου 8ὅ, 38 
σκῆνος. ὡς εἰς τὸ σχῆνος ὄντως τὸ σῶμα 

τοῦτο σπεύδομσιν 122, 11 

σχιά, δένδρων σχιὰν ποιεῖν 
121, 26 

σκιαγραφεῖν. ὧν αἱ γνώσεις ἐσχιαγραφη- 
μέναι 78, 26 (νόμοι) ἐσχιαγραφημένοι τινὲς 
ὄντες 90, 835 (τύπον) οἷον ἐσχιαγραφημένον 
109, 31 

σκιαγραφία, τυποῦν εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς 
ζῴοις σχιαγραφίαν 109, 29 

σχιδνάναι. ἐν τῷ σώματι τῷ σχιδναμένῳ 
(Θχ ΟΥΆΘπ]0 3) 114, 20 

σχληρός 99,21 
σχοπεῖν: σχόπει δὲ εἰς δύναμιν 73, 11 
σχοπὸς τοῦ λόγου 10, 26 ὅ2, 4 τὸν σχοπὸν 

τῆς μυϑολογίας ταύτης κχκαταδήσει τὸν τε- 
λεώτατον δὅδ,4 ὥστ᾽ εἶναι τὸν πάντα σχοπὸν 

... κἀνταῦθα περὶ πάσης τῆς κοσμικῆς πο- 
λιτείας 53, 21 οἵ, 8 [οἷ, ἴὰ ΒΘρ. ὑ. 380, 

6 58 351, 36 Β48.] 

σχορπίζειν. (τὸν σχορπίον) ὡσεὶ τότε τῶν 
σπερμάτων σκχορπιζομένων ὀνομασϑῆναι 
81, 1 

σκορπίος. (Κόρη) τὸν σχορπίον ὑφαίνουσα 
τὸν τὰ μέσα τῆς ὥρας εἰληχότα (τῆς μετ- 
οπωρινῆῇς) 31, 4 οἰχείως ἔχει πρὸς τὴν 
ζῳογονίαν ὁ σχορπίος 31, 6 

δυναμένων 

σχοτεινὸν ἀλλ᾽ οὐ φανόν 40,10 ὧν.. 
ὀχήματα ἦν ἔνυλα καὶ σχοτεινά θῦ, 20 

σκότος... συμπίπτει 122,4 ἐν σχότῳ τῆς 
ζωῆς 122,12 τὸ τῆς γενέσεως σχότος 1223, 25 
κατὰ σχότος Θχ Ἐπηρθάοο]ο θ8, 24 

σκοτώδης (ὅλη) 39, 7 τὸ σχοτῶδες καὶ 
ἀφεγγές δ1, 19 

σμινύη ΟΧΡΙ. 181, 22 
σός. τὸ σὸν δὴ τοῦτο 109, 19 οἷ, ἐμός 
σοφιστιχὴ χάρις θ0, 835 
σοφός. οἱ σοφοί, ΟΡΡ. οἱ πολλοί ὅ8, 4 “--- 

6, 866. τὰ ἀρχικὰ σοφούς 37, 16 χᾷἄν ὦσι 
τὰ ἄλλα πάντα σοφώτατοι 91, 10 

σπάνιος. ἣν (αἴσϑησιν) ἀνάγχη σπανίαν εἶναι 
18, 4 σπανίας 18, 6 32, 29 

σπαραγμός. ὃ διὰ τῶν σπαραγμῶν οἱ μῆϑοι 
δηλοῦσιν 101, 22 

σπένδειν. παρά τισιν ἔϑνεσιν γάλα σπένδε- 
σϑαι τοῖς ϑεοῖς 08, 36 

σπέρματα καταβάλλεται εἰς γῆν 4]. ὃ0, 21 
29 81 81, 6 ἄγονα παρέχεσϑαι τὰ σπέρματα 
ἢ γόνιμα 31, 14 τῶν πέντε πλανητῶν 
ἔχαστος ἐν ταῖς σποραῖς χαχωϑεὶς φϑείρει 
τὰ σπέρματα 29, 4 σπέρματα νοημάτων 
ἀναγεγράφϑω ὅ1, 24 σμιχρὰ δὲ προσϑεὶς 
τούτοις σπέρματα πρὸς τὴν δόξαν τὴν Πλά- 
τῶνος τείνοντα 126, 18 

σπορά, διὰ τὴν παρὰ χαιρὸν σποράν 18,8 15 
τὴν τῆς σπορᾶς διαμαρτίαν 27, 80 (πλα- 
νήτης) ἐν ταῖς σποραῖς καχωϑείς 29, 3 τῆς 
τῶν ἐννεαμήνων σπορᾶς χαὶ ... τῆς τῶν 
ἑπταμήνων 32,20 οἵ. 29, 21 βΒαᾳαᾳ. ἀπὸ τῆς 
προγενομένης συνόδου τῆς σπορᾶς, τὴν 
μετὰ τὴν σπορὰν σύνοδον Βἷπι. 29, 31 864. 
30,12 τὰς τῶν ὀχημάτων τῶν ψυχικῶν 
γενεσιουργοὺς σποράς ὅ1, 20 

σπόριμος ἔθιαη. σπορίμη (β0ἃ 28, 12 ταῖς 
σπορίμοις ὥραις 38, 8 τὰς σπορίμους ὥρας) 
τοῦ σπορίμου καιροῦ 16,21 ἐν τοῖς σπορίμοις 
χαιροῖς 31,11 (ἡμέρα) 29, 29 (ὥρα) 27, 10 

28,12 14 21 29, 16 27 84 30,2 4 32,10 

1926 38, 8 (σελήνη) 29,16 11 (τρίγωνον) 
80,9 ταῖς μὲν σπορίμαις τοῦ κόσμου δια- 
σχηματίσεσι 217, 11 

σπουδάζειν. τριῶν οὖν τούτων ὀφειλόντων 

μάλιστα σπουδάζεσϑαι 10, 20 
σταϑερῶς. ἐν ἑαυτῇ σταϑερῶς ἱδρυϑείσης 

ϑῦ, 24 

στασιάζειν. ἄρχοντες οἱ στασιάσοντες 10, 4 

τοῦ χρατοῦντος στασιάσαντος 10, δ 
στασιαστιχός 1, 2ὅ 

τάσις (ΟΡ. κίνησις) 12δ, 12 10, 16 -- 

,Ὶ 

. τὰ 
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ἢ στάσις λύει τὴν πολιτείαν 40,29 οἵ, 16,6 
24 στάσεως αἰτία... ἡ ἀμουσία 19, 9 -ἡ 
ἀνομοιότης αἰτία στάσεως χαὶ ἔχϑρας 40, 12 
18 11 28 41, 28 στάσεις ἐγείρουσι χατ᾽ 
ἀλλήλων 40,22 ἐπὶ ταύτης τῆς ἕξεως τὴν 
στάσιν ἐχούσης 1388, 16 

στέγειν τὸ ὕδωρ (ὁχ Ῥ]αι.) 122,12 14 18 
στέλλειν. (ψυχὰς) πάλιν ἐκχεῖϑεν στέλλων 

εἰς ἄλλας βίων αἱρέσεις 117, 22 
στενός. (ζωὴ) εἰς στενὸν κομιδῇ συνάγεται 

121, 80 
στενότης τῆς ζωῆς 121, 38 
στερεοειδὲς ἔδει συστῆναι τὸ πᾶν ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐπίπεδον 34, 31 

στέρησις τοῦ ϑείου φωτός 122, ὅ 
στερίσκειν ἡμᾶς τῆς ἐκχεῖϑεν εὐμοιρίας 

8ὅ, 8 τῶν ἀγαθῶν στέρεται πάντών 77, δ 
στοιχεῖον 90, 24 τετραχῶς ἐστιν ἐν τῷ 

παντὶ οὐρανίως αἰϑερίως ἀερίως χϑονίως τὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου 34, 86 οἵ. 17, 21 διὰ 

τῶν (ἀπὸ τῆς εἱμαρμένης) κινουμένων ἀπλα-- 
νῶν καὶ πλανωμένων ὅρων τε καὶ στοιχείων 
82, 2 πάσας τὰς ψυχὰς ἄστρων ὡρῶν στοι- 
χείων 121,4 ἐθίσαντα τὰ στοιχεῖα τοιῶσδε 

ζῆν (6Χ ΟΥ̓ΒΟΠ]Ο) 96,20 τὴν ἐκ τῶν στοι- 
χείων σύστασιν ὅ0, 85 ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότα 
στοιχείων 90, 9 (ψυχῶν ὄχημα) ἀναλύεται 
εἰς τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ἐστι 92, 6 τὰ στοιχεῖα 
τὰ ὑπὸ σελήνην 112, 11 στοιχεῖον τοῦ 
ἀγαθοῦ τὸ αὕταρκες 131,19 

οἰοηριοηξα ἰϊέοαγαγωηι (τὰ ζῳδίοις) ἀποδε- 
δομένα στοιχεῖα 82,16 (οἰκεῖα τοῖς πλά- 
νήσιν) 32, 24 834 στοιχεῖα τῶν ζῳδίων, τῶν 
ἀστέρων 32, 21 28 30 86. οὗ. σύμφωνα οἱ 
φωνήεντα 

στοιχειώδης. ἐν πέντε τοῖς στοιχειώδεσι 
σχήμασι 69, 17 

στόμιον μυχώμενον (ὁχ ΡΪΔί.) ὅ0, 28 
δ8, 4 ὅ7, 34 ᾿ 

στρέφειν. εἰς ἑαυτὴν στραφεῖσα (μονάς, 
ἑχατοντάς) 2ὅ, 18 19 --- τη. τῶν ἡρωικῶν 
ψυχῶν ἐν σώμασι στεφομένων 100,18 ἐν 
τῇ μεσότητι τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς στρε- 

φομένας 108, 84 
στρέψις, οοηΐ. περιστροφή 119, 11 
στρωφᾶν. ἤλαχάτα στρωφῶσα 
119, 12 

συγγελᾶν τοῖς ἀλλοτρίοις ὀνείδεσι 47, 31 
συγγένεια. τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον (τῆς φυχῆς) 

συγγένειαν 4, 4 
συγγενῆς. τὸ ὅμοιον ὡς συγγενὲς ἀσπάζεται 

πρὸς τὸ ἕν 41, 18 ταῖς συγγενέσι τῶν τοι- 
ὥνδε λόγων ψυχαῖς δ0, 38 τὰς συγγενεῖς 

(Βοι.) 

Π Ί ΊΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥ͂Μ συλλογίζεσϑαι 

αὐταῖς ψυχάς θῦ, 22 ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 
συγγενῶν αἰσθημάτων ὅθ, 19 τῷ ἀρετῇ ... 
συγγενές 82, 28 συγγενὴς πρὸς ἀλογίαν 
108, 82 ἔχει συγγενῶς πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην 
μουσικὴν 100, 21 

συγγιγνώσχειν σοση 806 78 (τῶν ἀπὸ χρόνου 
{εγονότων) τὸ ἀνθρώπειον ἐν τοῖς συνεγνῶσ- 
μένοις πρῶτον 22, 2 [οἷ. ἰῃ Ῥαγθη. Υ] 
Ῥ. 218---222 τὸν συνεγνωσμένον χρόνον) 

συγγράφειν τηθἃ. μονόβιβλον συγγραψά- 
μενος 110, 21 

συγκαταδύεσθϑαι (αϑίτοη.) 28, 12 
σύγκληρος (ψυχαί) Τ1ῦ, 11 80, 8 103, 81 

110,13 ἡ τάξις ἡ τῶν συγχλήρων (ΒΟ. 
ψυχῶν) ὅ0, 4 79, 81 οὗ 10,18 76, 23 

συγκλώϑειν. ταῦτα γὰρ οὐκ ἔστι συγχλώϑειν 
110, 11 [ἰπὰ Ῥαγθη. ΥἹ ". 220] 

συγλοιμᾶσϑαι 132, 86 
σύγκρισις, ΟΡΡ. διάχρισις 29,11 
συγκροτεῖν. Ἥλιος συγχροτεῖ τὴν σύστασιν 

αὐτῶν 29, 1 τὴν ἐξ ἀνομοίων συγχεχροτη- 

μένην ζωὴν 38,81 
συγχεῖν. συγχεϑέντων τῶν πολιτιχῶν γενῶν 

16, 24 ἐν τοῖς συγχεχυμένοις 16, 26 συγχυ- 
ϑήσονται γὰρ τῆς ἀξίας ὅροι 134 ἔτ. 1 

σύγχυσις 15, 26 διὰ τὴν τῶν ἀνομοίων 
ἀδιάχριτον σύγχυσιν 10, 10 

συγχωρεῖν. τὸ δὲ ἀναγκάζεται συγχωρεῖν 

116, 26 ὁ. ἀδί. τούτοις μέντοι τὸν ᾿Αριστο- 
τέλη συγχωρῆσαι 117,1 Ὀάᾶ88. μόνος οὐ 
συγχωρεῖται λαβεῖν ὁ τούτων ἄγγελος 
19,24 μὴ γὰρ συγχωρηϑῆναι μόνον πιεῖν 
125, 22 

συζευγνύναι τὰ τὴν μεσότητα παρέξοντα 
31, 24 τῶν συζευγνυμένων 81, 20 τὸ ἄρρεν 
τῷ ϑήλει συζεύγνυσθαι καὶ τὴν ψυχὴν τῷ 
σώματι 206, 10 τῷ ὄντι σώματι συζυγεῖσα 
ψυχή 20, 20 

σύζευξις τῶν ὁμοίων 16, 21 20, 15 
συζῆν τῷ μεριχωτάτῳ 121, 39 
συζυγεῖν. συζυγοῦσάν ποτε ἀπὸ γενέσεως 

ἐπὶ γένεσιν περίοδον 20, 19 
σύζυγος. ἡμῖν δήπου λείπεται σύζυγον εἶναι 

59, δ τῷ ἐσχάτῳ τούτῳ δεσμῷ σύζυγοι χαὶ 
πρέποντες 121, 38 

συζωία. ὅταν ἡ λογικὴ χωρισϑῇ πάντῃ τῆς 
πρὸς αὐτὸ συζωίας 49. 1 

συλλαμβάνειν. ἀπεριήγητα νοήματα συλ- 
λαβών 78, 6 [ἴ Ἐθρ. Ρ. 368, 24 Β48.] 

σύλληψις οομοορέξο 29, 4 
συλλογίζεσθαι. τόδε δὲ συλλογισώμεϑα ἐκ 

πάντων 90, 8 οἷ. 108, 11 χἀχεῖνο συλλο- 

γἱιστέον 93, 32 



συλλογισμός 

συλλογισμός. ἔστιν οὐχ ἁπλῶς συλλογισμός, 
ἀλλ᾽ ἀπόδειξις 48, 3 

συμβαίνειν 6. ἀδί. (τὰ πράγματα τοῖς 
λόγοις δἰ.) 112, 14 114,1 123, 8 τῷ τε 
Πλάτωνι καὶ τοῖς πράγμασι... .. εἶναι συμ- 
βαίνουσαν ὅ2, 1 ὡς ἦν τοῖς προχειμένοις 
συμβαῖνον δῦ, ὅ --- τὸ ἐκ τούτων συμβαῖνον 
90, 21 -- κατὰ συμβεβηκός, ΟΡΡ. καϑ' αὑτό 
48, 1.9 29 

συμβάλλειν. χοινωνούντων ἐστὶν ἀλλήλοις 
ἀνθρώπων καὶ συμβαλλόντων 129, 10 --- 
Ιη0ἃ. τῶν πρὸς τὰ ἀνθρώπεια ἔργα συμ- 
βαλλομένων τεχνῶν 81,29 τὰ συμβαλλόμενα 
(ἐν τῷ σώματι) πρὸς τὸ εἶναι 187, 30 

οὗ. 16 
συμβιοῦν. ἄρχτον γενομένην χαὶ ... τῷ 
ζῴῳ συμβιοῦσαν 108,2 τὰς... . ἀφροσύνῃ 
συμβεβιωκυίας ψυχάς 118, 3 

συμβολικῶς (δηλοῦν, ἀχούειν) 39,4 120,27 

110, 14 

σύμβολον. ἧ βροντὴ σύμβολον .. . τῆς 
Διίου ποιήσεως 8]. 124,22 21 30 94,14 
38, 21 --- τοῖς ἱεροῖς συμβόλοις 59, 19 περὶ 

μυϑικῶν συμβόλων ὅ9, 26 
συμμεσουρανεῖν (Δδίζου.) 28, 11 

συμμεταμορφοῦν 110, 2 

συμμετρία ἀμφοτέρων (86. συγχρίσεως καὶ 
διαχρίσεως) 29, 12 

σύμμετρος. τὸ ἑαυτῷ σύμμετρον 88, 28 

συμμιγής. ἡ ἡδονὴ συμμιγὴς πρὸς λύπην 
44, 2 συμμιγὲς ἔχειν ἀνάγχῃ τῷ χρείττονι 
τὸ χεῖρον 33, 33 πάϑεσι συμμιγῶν ὄντων 
40, 19 

συμμιγνύναι 40,2 τῷ λόγῳ ... συνέμιξε 
τὴν ϑνητοειδῇ τοῦ πάϑους ζαήν 239, 117 
συμμεμιγμένα τῷ εἴδει τῆς ζωῆς 88, 20 

σύμμιχτος. τὴν σύμμιχτον κατά τε νοῦν 
καὶ λόγον ἐνέργειαν 38, 31 

σύμμιξις 40,7 
συμπάϑεια, ΟΡΡ. ἀντιπάϑεια 3θ, 19 Βγῃ. 

ὁμόνοια 180,80 ([Αρεως καὶ ᾿Αφροδίτης) 
136, 36 αἱ τελεταὶ... συμπαϑείας εἰσὶν 
αἴτιαι ταῖς ψυχαῖς ὅ9, 11 τὴν πρὸς τοὺς 
ϑεοὺς... συμπάϑειαν ὅ9,22 διὰ τὴν ἑαυτῶν 
συμπάϑειαν περὶ τὰ ἔνυλα 128,3 συμπάϑεια 
πάντων ἐστὶ τῶν ἐν (τῷ χόσμῳ) 131, 26 

συμπαϑεῖν 129, 24 
συμπαραλαμβάνειν 32, 21 8], 80 
συμπαρατείνειν. (ἀριϑμὸν) συμπαρατεινό- 

μενον 22, 32 

συμπεραίνειν (τὴν ζωὴν τὴν ἐν αὐτῷ) 
22, 16 τοθ. τὸν μῦϑον συμπερανάμενος 
125, 38 
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συμπέρασμα ἕν ἐπιστημονιχὸν συνάγει ἐχ 
τούτων 5ἷπ). 93,12 1θ,11 τὰ συμπεράσματα 
τῶν ἐχεῖ πεπιεσμένων 98, 2 

συμπεριάγειν. τοῦτο συμπεριάγεται τοῖς 
συμφυέσιν τῶν ὀχημάτων 92, 9 

συμπεριπολεῖν. (ψυχαὶ) συμπεριπολοῦσαι 
τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς 66, 4 

συμπηγνύναι. συμπαγῆναι τὸ σῶμα 62, 11 
συμπίπτειν, τοῦ μηδέποτε συμπεσεῖσϑαι τὸ 

πᾶν 10, 11 --- σχότος ... συμπίπτει Δ]. 
122,4 128, 16 10,25 17, 834 36 τοιωσδὶ 

ζῶσιν ταδὲ συμπεσεῖσϑαι 80, 53 
συμπλέκειν τὰ ἐχείνων στοιχεῖα τοῖς τῶν 

ζῳδίων 82,28 συμπλέκει τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ τῷ 
ἐχ τοῦ παντός 70,10 τὸ πάϑος τῷ λόγῳ 
συμπλεχόμενον 39, 20 ἀπὸ τῶν εἱμαρμένων 
συμπλέκεται περιόδων 32, 28 οἷ. 119, 11 
τοῖς εἴδεσι... τῶν ζωῶν χαὶ τὰ ἐχ τοῦ 
παντὸς ἐπιχλωθόμενα συμπέπλεχται 81,2 

συμπληροῦν (λόγους) 1017, 4 (βίον) 126, 19 
(διεξαγωγὴν) 90, 26 (χόσμον) 69, 11 (ζῷον 
ἕν) 113, 29 τὰς γενέσεις συμπληροῦσϑαι 
119,28 ταῖς μεαότησι συμπληροῦσϑαι πᾶσαν 
τῶν ὄντων σειράν 112,15 ὁ ἱερατικὸς τρόπος 
τῆς ἀγωγῆς διὰ ϑυσιῶν ... συμπεπληρωμένος 
ῶ33, 11 

συμπλήρωσις θ4, 8 (περιόδου) "17, 33 
ἕχαστον τὴν ἑαυτοῦ παρέχεται συμπλήρωσιν 
εἰς τὸ ὅλον 108, 20 

συμπλοκή (ἀμφοτέρων τούτων) 91, 22 (τῶν 
ἐχεῖϑεν διδομένων) 119, 11 (τοῦ λόγου καὶ 
τοῦ πάϑους) 137, 40 ἐν ταῖς συμπλοκαῖς 

32, 38 
συμπνεῖν,. τῶν ὅλων τοῖς μέρεσι συμπνεόν- 

τῶν 30,6 

συμπράττειν. χλῆρον . .. συμπράττοντα 
πρὸς τὴν ϑείαν (ταῖς ψυχαῖς) ζανὴν 80, 4 
οὐχ ὅλῃ τῇ ψυχῇ συμπράττοντας 188, 11 

συμφϑέγγεσϑαι τοῖς μορφώμασιν οἰχείως 
109, 38 ᾿ 

συμφύειν. συμπέφυχεν (ψυχαῖς) ΟἿ, 14 (ἔοιχε 
ψυχὴ) συμφύεσθαι πᾶσι 98, 26 τὸ ἕτερον 
«ον. πρὸς ταὐτὸ συμφυόμενον 206, 20 

συμφυής. (ἀριϑμὸν) συμφυᾶ μὲν τῇ οὐσίᾳ 
24, 9 χαίρομεν ὡς συμφυέσι τοῖς μύϑοις 
ὅθ,1 πᾶν ὄχημα ψυχῆς συμφυὲς ὃν λογικῆς 
08, 14 οἵ. 92, 9 ταῖς ψυχαῖς ... συμφυὲς 
τὸ τῆς ἀρετῆς εἶδος 82, 26 

σύμφυλος τῷ γενέσει (ζωῆ, πάϑη) 260, 21 
120,9 

σύμφυτος. κατὰ τὰ ἑαυτῶν σύμφυτα μέτρα 
23,21 τὴν σύμφυτον αὐτῷ λήϑην 126, 6 

συμφωνεῖν ἀλλήλοις 114, 25 18δ, 22 
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συμφωνεῖν ἑαυτῇ τὴν τοιήνδε ζωὴν 188, 21 [συνάπτειν τὰ ἀνόμοια (εἴδη) ἀλλήλοις, τὰς 
130, 1 οἱ πολῖται... συνεφώνουν 188, 12 

συμφωνία 30,16 (πρὸς τὸ πᾶν) 32, 4 (τῶν 
ἐναντίων χινήσεων) 69, 22 (τῶν δογμάτον) 

118, 10 (τῶν μορίων τῆς ψυχῆς) 125,23 26 
186, 1 τὰ τῆς συμφωνίας ἴχνος τι παρα- 
σπασάμενα 180, 2 88. τῇ συμφωνίᾳ τοῦ 
ἀλόγου τῆς ζωῆς εἴδους πρὸς τὸν λόγον 
180, 2ὅ 

σύμφωνος 6. ἀδί. 80, 11 33,12 τὰ τῇ Πλα- 
τωνιχῇ μούσῃ σύμφωνα ὅ2, 11 τούτοις 
σύμφωνα λέγειν 122, 21 --- αδίτοῃ. (σχή- 
ματα, ΟΡΡ. ἀσύμφωνα) 28,19 20 --- Κ,ἼΤΆΠΙΠ. 
σύμφωνα, αἰδί. φωνήεντα (46 Θογτ ΟἸἸΤΩ 
Ζοῦϊδοὶ βἱβηΐβ δὲ ϑἰδηθί ταῦθ θ) 32, 30 

84 866. --- πρὸς τὴν ῥῖψιν συμφώνως 94, 6 
πράττειν συμφώνως τῇ συμφωνίᾳ 136, 8 

συνάγειν (ἡ ζωὴ) εἰς στενὸν κομιδῇ συνάγεται 
121, 81 --- οὗδοογα αγρωπιοίαηο (ΒΘααΪ- 

{π 806. 6. ἴη7) 23, 16 49,12 94, 24 (86- 
4υϊ ΓΙ ὅτι) 47, 10 93,12 121, 21 συνάγει 

συμπέρασμα 170,11 98, 12 ἐκ δὲ τούτου 

συνήγαγεν οἷον πόρισμα τοιοῦτον 49, 12 
δῆλον τὸ συναγόμενον 47, 86 

συναγωγὸς τῶν πολλῶν εἰς ἕν 40,13 72,30 
οἵ. 180,16 συναγωγὸν τοῦ πλήϑους καὶ 
συνεχτιχόν 130,28 τούτων ἀμφοτέρων εἰσὶν 
συναγωγοί 571, 16 

συνᾷδειν πάντα ἀλλήλοις 4]. 26, 84 104,24 
126, 11 

συναίτιος. εἶναι αἰτίαν ἣ συναιτίαν χἀχείνην 
8θ, 26 συναίτιόν τι, ΟΡΡ. τελικὸν αἴτιον 
180, 11 

συναλίζεσϑαι. Πετόσειρις .. . παντοίαις 

τάξεσι ϑεῶν τε χαὶ δαιμόνων συναλισϑείς 
120, 20 

συναλλοιοῦν. πνεύματι... συναλλοιουμένῳ 
τοῖς περιέχουσι 97, 38 

συναμφότερος 28,10 ἡμῖν... τοῖς τὸ 
συναμφότερον οὖσι ὅ9, 6 τὰ συναμφότερα 
119,1 

συνανιέναι τὸ ὄχημα (ψυχῆς) 91, 81 
συναπογέννησις. κύριος (γυναικῶν) τῆς 

συναπογεννήσεως ... ὁ ἄρχων 132, 32 
συναποκαϑιστάναι. συναποχαταστάντες εἰς 

ἕν σημεῖον... οἱ ἀστέρες 70, 14 συναπο- 
καϑισταμένων τῶν ψυχιχῶν βίων τοῖς χοσμι- 
χοῖς χύχλοις 72, 16 

συναποκατάστασις (τῶν ἐν τῷ κχόσμῳ 
κινήσεων) 19, 26 ἡ συναποχατάστασις οὐχ 
οὖσα στάσις, ἀλλ' ἀφετηρία τῆς ἑξῆς περι- 
όδου 10, 16 

συναποτελεῖν 21,213 

ψυχὰς τοῖς ἐνύλοις 4]. 15,24 84,14 38,14 
49,830 84,24 99,10 101,30 120,24 124,10 

τέλος ἀρχῇ συνάψαντες 118, 1 αὐτῷ συν- 
αφϑείς 113, 33 ἡμᾶς ... πρὸς ἀλλήλους 
συνάπτειν ἢ διιστάνειν θὅ, 11 κατὰ γενιχὴν 
πτῶσιν τοὺς πατέρας συνάπτειν 60, 17 συν- 
ἄπτειν ἑχάστην τὸ πρόχειρον πάϑος 98, 12 
μουσικὴ ... ἀλογίᾳ συνάπτειν πέφυχε 102, 20 
τὸ φιλόνειχον προσχείμενον τῷ ἀνδριχῷ συν- 
ἄπτει πρὸς ἀλογίαν 108, 2 --- Ἰοχί6θ συν- 
ἡμμένον πλέχων ὅ8, 19 

συναρμόζειν 88, 4 
συναρτᾶν. ἑχατέρῳ τοῖν δυοῖν συνήρτηταί 

τι 49, 33 τὸ ἐχ τοῦ παντὸς αὐτῷ συνηρτη- 
μένον ἀτύχημα 80,21 οὗ 11], 4 

συναφῆ 98, 18 
συνδεῖν τὰ ὄντα καὶ συνέχειν 181, 18 τὸ 

μᾶλλον τοῦ συνδέοντος μετέχον πἷπη. 131, 
11 18. 26 (δαίμονες) αὐτὰς τὰς ὑπάρξεις τῶν 
ψυχῶν συνδέουσι πρὸς τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν 
ϑεούς 14,20 λόγος αὐτὰς συνδεῖ ταῖς λο-- 
γικαῖς αὐτῶν ψυχαῖς 92,11 ἡ ἄλογος ζωὴ 
συνδεῖται ταῖς ψυχαῖς ὅ1, 14 συνδεῖσϑαι 
πρὸς τὴν (τῶν ἀλόγων) ψυχὴν 98, 9 συνδεῖ 
πρὸς τὸ ἐν ἐχείνοις χρατοῦν 98, 11 (πάθος) 
συγγενὲς ἐκείνοις οἷς ἂν συνδεώμεϑα 98, 16 

σύνδεσμος ἡμῶν πρὸς τὸ πᾶν 86, 16 
συνδετιχός. τί τὸ συνδετιχὸν ἡμῶν πρὸς 

τὰ ἄλογα 98, 16 
συνδιαιρεῖν. ὅπως συνδιήρηται τὰ μὲν ἑπτὰ 

φωνήεντα τοῖς ἑπτὰ πλάνησι, τὰ δὲ ἑπτὰ 
χαὶ δέχα σύμφωνα τοῖς δώδεκα ζῳδίοις 
32, 38 

συνδιανέμειν 74, 25 
συνδιατίϑεσθαι τοῖς ἱεροῖς συμβόλοις ὅθ, 

19 τὸ πνεῦμα... συνδιατιϑέμενον (ταῖς 
φαντασίαις) 109, 21 

συνδιοιχεῖν. αἱ τὸν ὅλον χόσμον συνδιοι- 
χοῦσαι ψυχαὶ τοῖς ϑεοῖς 584, 2 

σύνδρομος. τοῖς λόγοις τὰ ἔργα σόνδρομα 
παρεχόμενον 84, 11 

συνεῖναι λάϑρᾳ θ4, 13 --- παρ᾽ ἐκχείνοις τὰ 
τρία σύνεστιν ἀγαϑότης δύναμις νοῦς 92, 31 

συνείρειν 32,29 πάντα συνείρει πρὸς αὐτὴν 
52, 18 συνείρειν αὐτὸν τὰ ἑπόμενα ταῖς 
ποιχίλαις αἱρέσεσι 112, 24 

συνεισάγειν σωματοειδοῦς λήξεως ὑπόνοιαν 

92, 8 συνεισαγόμενον τῷ προηγουμένῳ 
49, 38 

συνεισφέρειν 57, 23 
συνεχτικός. τὸ συναγωγὸν τοῦ πλήϑους 

χαὶ συνεχτιχόν 1830, 29 



συνελίσσεσθαι 

συνελίσσεσϑαι (εἰς ἑαυτό) 88, 38 (εἰς τὴν 
μονάδα) 41, 21 (εἰς τὸ χέντρον) 10, 6 

συνέμπορος. ϑεοῖσι συνέμποροι ΟΘΧ ΟΥ̓ΒΟΊΪΟ 
θῦ, 16 

συνεμφαίνειν. συνεμφαίνεται παρὰ τῆς 
προνοίας 128, 2 

συνεξαλλάττειν. τὸ πνεῦμα . .. συνεξαλ- 
λαττόμενον (ταῖς φαντασίαις) χαὶ συνδιατι- 
ϑέμενον 109, 31 

συνεξετάζειν ὅᾳ, 11 

συνεξευπορεῖν (τι τοῖς ἔμπροσθεν) ὅ2, 14 

συνεξορμᾶν. συνεξορμώσης αὐτῷ τῆς ἑἕρμη- 
νείας ταῖς νοήσεσιν 73, 1 

συνεπιστρέφων αὐτὸς ἑαυτῷ 1817, 16 
συνεπισχύειν 124, 24 

συνεργεῖν τὴν περίοδον τῷ παροράματι 
21, 33 τὸ πᾶν εἰς τὴν ἐχείνου διάθεσιν 
συνεργεῖν 110, 8 

συνεργός. ϑεοῖς χρώμενος συνεργοῖς 108, 4 
συνεργὰ ποιεῖ πρὸς τὴν γένεσιν 29, 8 

σύνερξις (οχ Ρ]Αἰ.) 16, 22 107, 80 132, 28 
συνέρξεις 27, 16 88, 10 14 37, 85 40, 32 

σύνερξις τῶν γάμων (ὁΧχ Ῥ]Δΐ.) 27, 10 
συνεφέλχειν. συνεφελχυσάμενον τὸ τῆς 

ψυχῆς κύτος εἰς τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν καὶ 
ὁρμήν 98, 13 

συνέχεια. τὴν συνέχειαν τῆς ἀπὸ τῶν 
κρειττόνων ἐνεργείας εἰς (τὴν ψυχὴν) δια- 
τέμνειν 84, 22 συνέχειαν πρὸς αὐτὴν ἔχειν 
1δ, 6 

συνέχειν. τὰς τὴν ἁρμονίαν τοῦ παντὸς 
συνεχούσας Σειρῆνας ὅ4, 26 Μουσῶν τὸν 
ὅλον οὐρανὸν συνεχουσῶν 69, 22 (ψυχῆς) 
αὐτῆς ἑαυτὴν συνέχειν ἀσθενούσης 114, 80 
οἵ. 118, 1 συνδεῖν τὰ ὄντα καὶ συνέχειν 
Βἷτῃα. 151, 13 21 τὸ συνέχον τὸ σῶμα, τὴν 

πόλιν βἷπι. 180, 19 26 131, 80 τὸ συνέχον 
μᾶλλον ἕν ἢ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ συνεχόμενον 
181, 1 Βα. 

συνεχής. κατὰ τὸ συνεχὲς τμῆμα τοῦ ζῳο- 
φόρου 78, 28 τὸ συνεχὲς τῶν λόγων 84, 26 
διαχοπτούσαις τὸ συνεχές 84, 18 

συνήϑεια. κατὰ συνήϑειάν εἰσιν ὡς τὰ 
πολλὰ τῶν προτέρων βίων αἱρέσεις (0 Χ 
ῬΙαί.) 16, 1 4 94, 30 θὅ, 5 1δὃ 108, 31 

Β4ᾳ. ἐχ συνηθείας τῆς περὶ τὰ οὐράνια 
108, 84 

συνήϑης. ἀποστέρξαι τινὰ ψυχὴν τὸ σύνηϑες 
9ὅ, 3 

σύνϑετος. τὰ σύνϑετα. .. γενόμενα (ἐκ τῶν 
ἁπλῶν) ἀναλύεται αὖϑις εἰς ἐχεῖνα 81, 12 

86ᾳ. τὰ σύνϑετα ὅσα ἐκ συνθέτων ἄλλων 
γέγονεν ἀναλύεσϑαι εἰς τὰ ἐξ ὧν γέγονεν 

ἈΝΕΚΌΡΟΤΑ Υδεια. Π., 
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81, 11 90, 184. τὰ σύνθετα τρέφεται ἐκ 
τῶν ἁπλῶν ἐξ ὧν γέγονεν 81, 22 

σύνϑημα ἱ. ᾳ. σύμβολον 38, 31 ὅ0, 28 124, 
1.20 διὰ τὴν πρὸς τὰ τοιαῦτα συνθήματα 
φιλίαν 59, 21 

συνιστάνειν... τὸ πᾶν (αχΣ Ῥ]αἰ.) 17, 25 

τῷ συνιστάντι τὴν ὅλην πολιτείαν 97, 14 
πιθἃ. (τιτανιχὸν γένος) τὸν Δία συστήσασθαι 
38, 8 συστατὸν τὸν χόσμον ἐχάλεσεν (ΡΙ 410) 
11, 28 

συννοεῖν τὴν οὐρανίαν φοράν 7, 33 
συννεύειν. (ψυχῆς) εἰς ἑαυτὴν συννεῦσαι μὴ 

δυνηϑείσης 2ὅ, 24 
σύνοδος. ἡ ἐμμελὴς τούτων κἀχείνων σύνοδος 

26, 11 τὴν εἰς ταὐτὸν οἷον σημεῖον τῶν 
ψυχῶν... σύνοδον θθ, 9 δϑίζοη. τῆς προ- 
γενομένης συνόδου τῆς σπορᾶς, τῆς γιγνο- 
μένης μετὰ τὴν σποράν Βἷπι. 29, 29 Βα4. 

συνοιχτίζεσθαι ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις συμφο- 
ραῖς 417, 81 

συνουσία. τῆς τῶν (ἐσχάτων) συνουσίας 

89, 25 
συνουσιοῦν. (ὁ ἀριθμὸς) ἐν ταῖς μεριχαῖς 

ἐστι ψυχαῖς συνουσιωμένος 21, 4 
συνοχεύς. τὸν Νόμον τοῦτον ἅτε ϑεὸν 

ἡγεῖσϑαι συνοχέα τῶν τε εἱμαρμένων νόμων 

χτέ. 9θ, 21 
συνοχικός 90, 1 
σύνταξις δῦ,2 131] ἐκ τῶν μονοειδῶν 

ποιεῖσϑαι τὴν σύνταξιν 81, 22 σύνταξιν ἔχου- 

σιν πρὸς (τὰς ψυχάς) 51, 1 αἱ πρὸς τὰ ὅλα 
τῶν ψυχῶν συντάξεις 118, 12 τῇ συντάξει 
τῆς κινήσεως τοῦ ζῴου πρός τε τὸ ἄλογον 
καὶ τὸν λόγον 136,26 τὴν χατ᾽ ἀξίαν ὀφει- 
λομένην σύνταξιν (166. τάξιν) 79, 28 

συντάττειν. (ἡ τύχη) συντάττουσα τὰ ἡμέ- 
τερα ταῖς τοῦ παντὸς τοιαῖσδε περιόδοις 
1δ, 18 11 ταῦτα συντέταχται ἀλλήλοις, τό 
τε ἐφ᾽ ἡμῖν λέγω καὶ εἱμαρμένη 128,1 
(τὸ αὐτεξούσιον) πῶς συντάττεται πρὸς τὴν 
εἱμαρμένην 128,11 τὸ συντάττειν ἡμᾶς πρὸς 
τὸ πᾶν 104, 32 συντάξαι πρὸς ἀλλήλας 40, 33 
(ἐπιτροπὴν) πρὸς τὰ ἀρχόμενα συντεταγμέ- 
γὴν ὅ7, 1 συντάττονται οἱ βίοι... πρὸς τὴν 
Λάχεσιν 118, 16 οἴ. 21 χρῆναι συντετάχϑαι 
πρὸς ἑαυτὴν οὕτω τὴν πόλιν ὡς ἑνὸς μέρη 
σώματος (οχ Ρ]Δἰ.) 129, 21 συντάττεται... 

εἰς τὴν προσήχουσαν τοῦ παντὸς τάξιν 86, 2 

τὸ πάντα συντάττον 128,28 ---- σΥΔΙΩΤΩΔ 106 
ὅπως τὸ ἑξῆς ἄνευ ἄρϑρου συντάξωσιν τῷδε 
τῷ ὀνόματι 60, 15 οὗ. 126, 1 

συντελεῖν 84, 33 ἐπιστήμας τὰς πρὸς τὴν 
ἀρχὴν αὐτοῖς συντελούσας 371,18 τὰ σύστοιχα 

1 



δο6 συντέμινεὶν 

συντελεῖ ἀλλήλοις εἰς τὰς γενέσεις 81, 26 
συντελεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν... ταῖς ψυχαῖς 
93, 838 84 συντελῶν ταῖς εἰς ἡμᾶς (Μοιρῶν) 
δραστηρίοις δόσεσιν 120, ἡ (πρὸς τὰς γενέ- 
σεις) 120, 1 (πρὸς τὴν δημιουργίαν) 124, 38 
πασῶν δὲ (περιόδων) εἰς πάντα συντελουσῶν 
20, 28 (εἰς τὴν τοιάνδε ζαγήν) 31, 16 (εἰς 

τὴν ἀνθρωπείαν περίοδον) 38, 283 ψυχαὶ 
συντελοῦσαι εἰς τὸ ἀνθρώπειον γενητόν 
24, 28 εἰς τὸ ϑητιχὸν συντελοῦσι γένος 
δ3, 81 

συντέμνειν. γράψω δὲ συντεμὼν τὰς ῥήσεις 

2 ) 

συντόμως 78,24 97, 2 

σύντονος (ζωή, 6χ Ρἰδί. τοὶρ. Χ ὑ. 619» 

συντόνως ζῶντι) 84, 830 (βίος) 84, 34 (ἀντί- 
ληφις τοῦ ἐχλεγέντος) 84, 88 

συντρέχειν. συντρέχει ἄρα τό τε ἕν χαὶ τὸ 
αὔταρχες 131, 86 

συνυφιστάναι. τὰ δὲ αὐτοὶ (οἱ ϑεοὶ) ταῖς 

ἑαυτῶν τάξεσι συνυφιστᾶσι 87, 83 ἅμα τῷ 
εἶναι ἐχείνου συνυποστάν 18, 23 

συνωϑεῖν ὑπὸ γῆς τὰς ἀξίας τίσεως (ψυχάς) 
δ0, 20 (ψυχῶν) ἐχεῖ συνωθουμένων θ8, 34. 

συρρεῖν. εἰς ἣν (γένεσιν) αἱ ψυχαὶ συρρέουσιν 
δ0, 26 

σύστασις (πολιτείας) 17, 28 (χόσμου) 41, 14 

(τῶν ἀλόγων) 116, 22 ἡ σύστασις οἰχεία τῇ 

δημιουργίᾳ 17,24 τὸ αἴτιον τῆς (τοῦ χινου- 
μένου) συστάσεως 19,4 διὰ τὴν ἐκ τῶν 

στοιχείων σύστασιν ὅθ, 38 Ἥλιος συγχροτεῖ 
τὴν σύστασιν (τῶν πλανητῶν) 29, 8 τῶν 
ὅλων ζῳδίων χαὶ τῶν ἄλλων συστάσεων 

119, 32 
συστοιχία. ἡἣ ὁμοιότης τῆς τοῦ ἐνός ἐστι 

συστοιχίας 41, 16 
σύστοιχος. τὴν τύχην... τῷ δαίμονι 

σύστοιχον οὖσαν 90, 21 91,12 τὰ σύστοιχα, 

αἰδβέ. αἴτια οἱ αἰτιατά 87, 1 οἵ. 90, 9) τὰ 
σύστοιχα συντελεῖν αὐτοῖς εἰς τὰς γενέσεις 
81, 25 --- ἔχουσι δὲ συστοίχως εἰς κατα- 

νόησιν 78, 34 
συστρέφειν (τὰ χῶλα) 79, 6 

μένοις χρῆται φϑέγμασιν 73, 2 
συσχηματίζειν. πνεύματι... συναλλοιου- 

μένῳ ταῖς περιέχουσι χαὶ συσχηματιζομένῳ 
971, 838 ἀστέρες συσχηματιζόμενοι (πρὸς τὴν 
ὡροσχοποῦσαν μοῖραν) 28, 4 (τῇ σπορίμῃ 
ὥρᾳ) 82, 26 

συσχηματισμός. διὰ τοὺς τῶν ἀστέρων 
πρὸς τὴν μοῖραν συσχηματισμούς 104, δ 

σφάγια 6,7 
σφαῖρα. ἵνα καὶ κύβος ἢ καὶ σφαῖρα 34, 39 

συνεστραμ- 
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(χοσμικῆ) 84, 38 (ἀπλανής δὲ πλανωμένη) 
ὅθ, 89 τὴν ἀπλανῆ καὶ τὰς ἑπτὰ σφαίρας 
ὅ0, 88 (οἷ, ἀπλανής) --- εἰς τὴν σεληνιαχὴν 
ἀνήρτηται σφαῖραν 690,10 ἐνετύχομεν σφαί- 
ραις βαρβαρικαῖς Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων 
103, 21 104,2 27, 38 

σφαλερός 88, 14 
σφάλλειν, σφαλεῖσαν (τὴν ψυχὴν) 99, 11 
σφάλμα (15,2) 16, 28 8ὅ, 3ὅ 

σφόνδυλος (0Χ ΡΙ4..) ὅ0, 82 85 
σφραγίδια ἐπέϑηχεν δ8ὅ, 18 
σχέσις (τοπιχὴ) 19, 22 ψυχὴ ... ἔστιν ὅπου 

χαὶ τὸ σῶμα διὰ τὴν σχέσιν 91,338 δαίμονος 
σχέσιν πρὸς τὸ ζῷον... δέδωχς 118,31 (τὴν 
ἀνϑρωπίνην ψυχὴν) ἐν σχέσει μόνῃ τῆς ζωῆς 
συνδεῖσϑαι πρὸς τὴν (τῶν ἀλόγων) ψυχὴν 
98,9 ἡ ἐν ἡμῖν πρὸς τὴν ἐν (τοῖς ἀλόγοις) 
ἐν σχέσει γενομένη (ψυχὴ), ΟΡΡ. ἐν κατα- 
τάξει 98, 21 26 99, 14 114,12 χατὰ τὴν ἐν 
σχέσει ζωήν 98, 19 --- κατὰ σχέσιν 99, ὅ 
114. 4 ορρΡ. οὐσιώδης (ἀρχὴ) 74, 36 ΟΡΡ. 
χαϑ᾽ ὅπαρξιν 20, 21 ἀπὸ τῶν μεριχῶν καὶ 

χατὰ σχέσιν ἀντὶ τῶν ὁλιχῶν χαὶ καϑ᾽ 
ὕπαρξιν διχαστῶν 101, 6 δαίμων κατὰ σχέσιν 
χαὶ ϑεός, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸ δαίμων καὶ αὐτὸ 
ϑεός, ὧν ἡ ὕπαρξίς ἐστι δαίμοσι πρέπουσα 

χαὶ ϑεοῖς 98, 22 

σχετιχῶς ἱ. 4. κατὰ σχέσιν᾽ (ψυχὴ) ἔξωϑεν 
ἐφεστῶσα σχετιχῶς 98, 21 (οἵ, 114, 4) 
ἔξωϑεν σχετιχῶς συνοῦσαν, ΟΡΡ. ἐν κατα- 

τάξει 113, 30 

σχῆμα ϑϑίτοῃ. εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα τελευτᾷ 
(ἀπλανής) 22, 23 τῶν σχημάτων τὰ μέν ἐστι 
σύμφωνα καὶ διὰ τοῦτο ὁμοιοῦντα καλεῖται, 
τὰ δὲ ἀσύμφωνα καὶ διὰ τοῦτο ἀνομοιοῦντα 
28, 19 οἷ. 8 (τὸ τρίγωνον, τὸ τετράγωνον) 
69,16 18 ἐν πέντε τοῖς στοιχειώδεσι σχήμασι 
69, 18 --- τόπους... παντοδαποὺς χαὶ τοῖς 
σχήμασι χαὶ τοῖς χρώμασι θ3,14 (οἱ δαίμονες 
σημαίνουσιν) διὰ τῶν ἀνάλογον ἄλλα σχη- 
μάτων ὅδ, 26 (φάσματα) φωνὰς ἐκπέμπειν 
οἰχείας τοῖς σχήμασι τοῖς φανταζομένοις 
109,33 τῇ ἀλόγῳ ζαῃῇ τοῦ ἀνϑρωπείου 
σχήματος μὴ συμβαίνοντος 114,1 --- τῶν 
τοῦ χάλλους σχημάτων 61, ὃ ἐν μύόϑου 
σχήματι ὅ8, 22 125, 26 

σχηματίζειν (ἀέρα εἰς φϑόγγους διαφόρους) 
θ8, ὅ 

σχηματισμός. τῶν ἐν (τῷ παντὶ) σχημα- 
τισμῶν καὶ κινήσεων 27,2 δδίγοῃη. 69, 1ὅ 
ἀνατολαὶ... ἀστέρων καὶ σχηματισμοί 
1ὅ, 39 (ὁμοιοῦντες καὶ ἀνομοιοῦντες) 
28, 18 
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σχηματιστικός. ἀγγεῖον πᾶν τοῦ ἐνόντος σωφρονιστιχός. ὡς σωφρονιστιχὰ ... τῶν 
χαὶ μορφωτικὸν σχηματιστικόν ὑγροῦ 

122. 19 
σχολῇ ἄρα 26, δ 
σώζειν. 

σωσούσαις τὸν ἄνϑρωπον 81,33 (τυραννίδων) 
διὰ βίου σωζομένων 81, 6 (τὸν μῦϑον) 
σεσῶσϑαι... καὶ ἡμᾶς σώσειν (ὁχ Ρ] 61.) 
126,1.13 

σῶμα. συντετάχϑαι πρὸς ἑαυτὴν οὕτω τὴν 
πόλιν ὡς ἑνὸς μέρη σώματος 1290, 22 ἕν 
τὸ σῶμά ἐστιν, καὶ ταῦτα ἐκ πολλῶν ὄν 
130,20 18 τὴν τοῦ ϑείου σώματος περίοδον 
10,10 ϑείων καὶ δαιμονίων σωμάτων 22,20 

πάσης ἀναλύσεως σωμάτων εἰς σώματα 90,1 
οὗ. 81,8.24 --- σώματα ῥωμαλέα, ΟΡΡ. 
ἀσϑένειαι σωμάτων Ἴ8, 12 τῶν ὀστρεΐνων 
σωμάτων (οχ ΡΪΔἰ.) 60, 17 67, 2 ΟΡΡ. 

ψυχαί 112, 16 τῷ ὄντι σώματι συζυγεῖσα 
ψυχὴ 20, 20 οἷ. 26,10 σῶμα ἄνευ ψυχῆς 
ἀδύνατον ζῆν, ψυχὴν ὃ ἄνευ σώματος 
32, 8084. (ἀποσάλευσις) τῆς συμπάσης ζωῆς 
τοῦ σώματος 62, ὅ πῶς οὐ διεφϑάρη τὸ σῶμα 
σαπὲν... τοῦ Ἢρός 62, 9 Βα4ᾳ. διαμονὴν 
ἀσχεδάστου τοῦ σώματος 62, 30 χωριστὰς εἶναι 
σωμάτων τὰς ψυχάς ὅ8,15 21 62,26 544. θὅ, 
1.864. ἐοικέναι τὴν μὲν ἄνευ σωμάτων ζαγὴν 
«ον δγείᾳ, τὴν ἐν δὲ σώμασιν... νόσῳ (ΘὁΧ 
Ατΐβδίοί.) 128, 11 τῆς ἔξω τῶν σωμάτων 
ζωῆς καὶ τῆς ἐν σώμασιν 125, 1 περὶ τῶν 
ἐχτὸς τοῦ σώματος ὅϑ, 14 αἱ μετὰ σα;»- 
μάτων πολιτεῖαι ὅ8, 19 πρὸ τῶν σωμάτων 
αἱ φυχαὶ πολλὰ χαϑορῶσιν 79, 838 τῶν 
ἡρωικῶν ψυχῶν ἐν σώμασι στρεφομένων 
οὖν μετὰ τὸ σῶμα 100,18 τὸ ἐπὶ τῆς ὅλης 
ἀσώματον τῶν σωμάτων χεῖρον 138, 28 

σωματιχός 21, 8 τὸ ἡστὸν σωματιχὸν χαὶ 
ψευδές 44, 3 (φύσις) 10, 84 (κινήσεις, ΟΡΡ. 

ἀσώματοι) 19,25 (μεταβολαί, ΟΡΡ. ψυχικχαί) 
19, 33 (μεταβολή) 81, 20 (ἀποκατάστασις) 

22, 16 (περίοδοι, ΟΡΡ. ψυχικαίί͵ 28, 26 

ζωαί, ΟΡΡ. ἀσώματοι δῆ, 21 (διαίρεσις, ΟΡΡ. 
γοερὰ ταυτότης) 84, 11 (χριτήρια, ΟΡΡ. 
ψυχιχά) 18, 26 (ἀρχαί) 127, 384 (παχύτης) 

80, 1 (δυνάμεις) 88, 29 (τροφή) 88, 20 τὸ 
ἕτερον ἐν τοῖς σωματικοῖς, ΟΡΡ. τὸ ταὐτὸν 
ἐν τοῖς ἀσωμάτοις 20, 33 κατὰ πάντα... 
τὰ ψυχιχά, τὰ σωματιχά, τὰ ἐχτός 82, 19 
84 --- σωματικῶς ὁρᾶν, ΟΡΌ. ἀσωμάτως 66,26 

σαματοειδήῆς (ψυχή) 20,21 (λῆξις) 92, 8 τὸ 

σωματοειδές 127,28 σωματοειδέστερα, ΟΡΡ. 
ἀσωματώτερα 91,9 

σωστικός, ΟΡΡ. ἀναιρετιχός 130, 10 

ψυχῶν 10ὅ, 28 

Τάνταλος 67, 30 

(ψυχαῖς) λογικῶς ζησομέναις καὶ τάξις (τῶν χεφαλαίων) ὅθ, 86 --- (τοῦ παντός) 

80, 3 87, 838 δ], 10 88, 4 (τῶν ὅλων) 37, 1 

(τοῦ ὅλου) δὅ, 32 (τοῦ κόσμου) 49, 39 δ0, 1 

(χοσμιχῆ) 18,1 271,10 36,80 ὅ1, 5 δ, 4 

51,13 10, 16 (τῶν οὐρανίων) δὅ0, 37 92, 160 

(τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν) 
58, 28 οὗ 718, 10 (οὐρανία) 84, 16 τὴν ὑπὸ 

σελήνην τάξιν 80, 22 τὰς ὁπερχοσμίους τῆς 
τάξεως αἰτίας πάσης δ4, 28 21 οἵ, 71, 38 
πᾶσα τάξις (ἀπὸ τῆς ᾿Ανάγχης) τῶν οὐρανίων 
τῶν χϑονίων, τῶν ψυχῶν τῶν ὅλων τῶν 
μεριχῶν 18, 10 τὴν ὅλην τάξιν 84, 35 δὅδ,9 
τὴν τάξιν... ἣν ἔχουσιν αἱ τοῦ οὐρανοῦ 
περίοδοι δδ, 86 εἰ γάρ ἐστι τάξις ἐν τῷ 
χόσμῳφ μία καὶ πρόνοια τῆς τάξεώς ἐστι 
58, 21 πᾶσαν τὴν τάξιν τῆς ἐν τῷ παντὶ 
προνοίας ὅθ, 81 τῶν ταττομένων μιᾷ τάξει 
χρωμένων ἄνωθεν ἄχρι τῶν ἐσχάτων ἀν- 
ελισσομένῃ ὅθ, 14 χαϑ᾽ ἕνα λόγον ζώντων 
καὶ τάξιν μίαν 70,21 οὗ 31, 9 ἔστι χατ᾽ 
οὐσίαν (ψυχὰς) διορίζουσα τάξις 82,6 τῇ 
τάξει τῇ ταῦτα ἀφοριζούσῃ ταῖς ζωαῖς 91, 22 

διὰ τὴν... ἐγγεγονυῖαν τάξιν τοῖς ἤϑεσιν 
92, 11 δεῖ... μηδὲ τὸ αὐτεξούσιον ἀφα- 
νίζειν τὴν τάξιν, ὥσπερ μηδὲ τὴν τάξιν 
ἀνατρέπειν τὸ αὐτεξούσιον 118,14 εἱρμὸν 
ἕνα γίνεσϑαι καὶ τάξιν ἡμῖν ἐφήχουσαν 
119, 30 τὴν τάξιν τὴν ἐν (ταῖς περιόδοις) 
χαὶ τὸν εἷρμόν 127, 1 ἥττων γὰρ ἡ τάξις 
ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ κόσμου, πλείων δὲ ἐν 
τοῖς πρωτίστοις 127, 1 κατά τινα τάξιν... 
φυσιχὴν 81,20 ἐν χόσμῳ ... καὶ τάξει 
108, 19 --- τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ὑπερβαίνειν 
15, 21] τὴν ἑαυτοῦ φυλάττοντα τάξιν 40, 9 
μένων αὐτὸς χατὰ τὴν αὗτοῦ τάξιν, Οργ. 
ἀμείβων τὴν τάξιν 121,11 8 πάλιν ἐπανή- 
εσαν εἰς τὴν ἑαυτῶν τάξιν 102, 4 τάξιν 
ἀγγελικὴν ἑαυτῷ πρὸς τὴν Λάχεσιν ἀποδέ- 
δωκεν 78, 22 ποίαν ἔχει πρὸς τὰς συγχλή- 
ρους τάξιν 79,31 τάξιν λαχεῖν, ἔχειν δ8, 28 
119, 86 108, ὃ 24 84ᾳ. ταύτην ἔχουσα τοῦ 
κλήρου τὴν τάξιν 104, 88 ψυχῆς τάξιν μὴ 
ἐνεῖναι (οχ Ρ]Δ..) 82,5 844. κατὰ τὴν τάξιν 

προσελθούσαις 118, 19)0 ὅλης ἔχειν τάξιν 
181,1 ἐν ὅλης τάξει 48, 22 --- (ϑείων γενη- 
τῶν) εἴτε οὐρανίας ἐχόντων τάξεις εἴτε 
ὁποσελήνους, ἀερίας τινάς, ἐνυδρίας ἣ 
χϑονίας 23, 26 τάξεις... οὐρανίας καὶ 
χϑονίας κτέ. ὅθ, 18 οἷ. 61, 19 τὰ δὲ αὐτοὶ 
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οἱ ϑεοὶ ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι συνυφιστᾶσι 
81,33 εἴ τις ἔστιν ὑπὸ σελήνην δαιμόνων ἢ 
ϑεῶν γενεσιουργῶν τάξις 120, 14 οὗ 1 παν- 
τοίαις τάξεσι ϑεῶν τε χαὶ ἀγγέλων 120, 20 
τῶν παντοίων διχαστικῶν τάξεων ϑείων τε 

καὶ δαιμονίων 101, 4 εἶναί τινα τελευταίαν 
ἀπ᾽ ἐκείνης (τῆς σειρᾶς) τάξιν τῶν ποτὲ 
μὲν κρατούντων 9, 80 οὗ, 22, 1 (δαιμονία) 

98, 22 50,28 9ὅ, 26 (ἀγγελικὴ) ὅ1, 2 124, 

16 (μοιραία) 78, 28 ἧἣ τῶν ἀνθρωπίνων 

ψυχῶν τάξις 88, 40 
ταπεινός. ταπεινὰ φρονεῖν 83, 81 
ταπεινοῦν, ΟΌΡ. χαυνοῦν 82, 11 

Τάρταρος ὅδδ,2 ὅ8, 1 ἔτ. ΟΥΡΙ. 117, 32 29 

καὶ μέχρι τἀγαθοῦ καὶ μέχρι τοῦ Ταρτάρου 
98, 217 

τάσις (τοῦ νήματος) 119, 18 

τάττειν ἐφ᾽ ἑχάτερα τῶν λόγων τεταγμένων 
51,18 ἐχεῖ τάττεται ἕκαστον οὗ ταχϑὲν οὐ 
σαλεύσει τὴν τοῦ ὅλου τάξιν ὅδ, 31 ὅτι 
τέταχται τὸ πᾶν δῦ, 1 26 προὐπάρχει τὰ 
τάττοντα τῶν ταττομένων ὅ8ὅ, 21 οἵ. ὅθ, 13 
τεταγμένη πολιτεία (ὁχ ῬΙΔ[.) 108, 1Ὁ Βα. 

οἵ. 109, 8 πρὸ τῆς τεταγμένης ζωῆς 88, 30 
πορρωτάτω ... τῶν ἀεὶ τεταγμένων τὰ ἀεὶ 
τῇ αὑτῶν φύσει ἄταχτα 108, 28 -- ἔν τισι 
ταχτοῖς δυναστεύοντα χρόνοις 96, 26 

ταὐτοποιὸν χαὶ ἑτεροποιόν (εἶδος τῆς ζωῆς) 
2ὅ, 8 

ταυτότης, ΟΡ. ἑτερότης 20, 28 οσοῃΐ. 
ὁμοιότης 84, 2 τῆς νοερᾶς ταυτότητος, ΟΡΡ. 
τῆς σωματιχῆῇς διαιρέσεως 84, 10 

ταφή 69, 9 25 

τάχος. τὸ αὐτὸ τάχος 23, 11 οἷ. αὐτός 
ταχύς. χρόνῳ ὁρίζεται τὸ ταχὺ καὶ βραδύ 
28, 14 

τε ἱπβοϊϑηίπβ 60] Οσδίπτα ἅμα τε ἐρρήϑησαν 
χαὶ οὐχ εἰσίν 126, 12 (ἄνευ τε εἰχότων 

λόγων καὶ ἀποδείξεων ΟΧ ΡΙ]αί. 118, 3) 
τέγος 1017, 80 
τείνειν. (τὰ χάσματα) τὰ εἰς οὐρανὸν τεί- 

νοντα ἀπὸ τοῦδε τοῦ τόπου καὶ εἰς γῆν 
ὅ0, 11 εἰς τὴν ἀποχατάστασιν τείνειν τῆς 
ψυχῆς 38,29 εἰς ἔλεγχον τείνει 45, 8 σπέρ- 
ματα πρὸς τὴν δόξαν τὴν Πλάτωνος τείνοντα 
126, 19 

τεκτονική 139,22 
τελεῖν (ὑπὸ τὸν ἕνα ϑεόν) 24,11 (ὑπὸ τὴν 

τάξιν δαιμόνων ἢ ϑεῶν) 120, 16 (εἰς τὸ 

πᾶν) ὅδ, 29 88, 6 (εἰς ἄνδρας) 108, 10 --- 

οἱ τελούμενοι δὅ8, 28 ὅθ, 18 
τέλειος θὲ τέλεος. τέλειος ἀριϑμός (ὁ Χ 

ΡΙΔΕ) 21,11 20 8664. 28 864. 22, 8 564. 

ΤΠ ἸΝΡΕΧ ὙΕΕΒΟΕΥΜ χκετραγωνίζειν 

24,06 25,6 20, 26 41, 21 (ορῃ. ἀτελής) 2ὅ, 8 
(ἀριϑμὸς) τελειότατος ὁ τοῦ παντός 21, 30 
(λογικῇ ζωῇ) τελείᾳ καὶ κατὰ νοῦν ἐνεργούσῃ 
15, 6 τῆς τελείας καχίας 132, 22 --- (τὸ ὡς 
ἀληϑῶς ἕν) τῷ τελείῳ ταὐτόν 181, δ ὅλον 

καὶ τέλειον 131, 33 8δ, ΟΡΡ. τὸ ὡς μέρος 
χαὶ ἀτελές 131, 9 

τέλεος (ἐξηγητήο)δ2,11 (φρόνησις, ἀρετῇ) 
11,16. 19 (περίοδος) 12, 10 (ἀποκατάστασις) 

110,8 (πτῶσις) 122, 83 --- τὸν σχοπὸν τῆς 
μυϑολογίας. .. τὸν τελεώτατον δ, ὅ “-- 
τελέως 86, 10 92,4 8 94,21 120,12 

τελειότης 37, 84 (τυγχάνειν) τῆς οἰχείας 
τελειότητος 41, 8 τῆς ἐν ταῖς ἐνεργείαις 
τελειότητος 43,71 ἡ ὁλότης ἑνότης ἐστὶν καὶ 
ἢ τελειότης 131, 34 

τελειοῦν (τὰς νοερὰς ἡμῶν δυνάμεις) 34,18 
(τὴν ἐπιτηδειότητα) 86, 21 ὅταν οὖν τοῦ 
μὲν ἐφίηται τῶν τελειούντων 836, 10 --- τε-- 
λειοῦσϑαι τὰ χυισχόμενα Βἰπι. 31,14 29,28 
45 ὑπὸ τῶν πατέρων τελειοῦσϑαι 38, 25 
δι᾿ ὧν φυχὴ τελειοῦται 78, 4 τελειούμενος 
(ἀριϑμός), αἰδί. τέλειος 22, 9 

τελείωσις 18, 1 83, 81 

τελεσιουργός (ἀριϑμός) 24,1 2ὅ, 6 (τῆς 
ψυχῆς) 25, 11 

τελεστήριον. 
στηρίοις ὅ8, 21 . 

τελεταί 59,16 τὸν τὰς ἁγιωτάτας ἐκφήναντα 
τελετάς 100, 8 [ἴθ ἘΘρ. ᾿. 369, 36 ΒΔ8. 

τά τε μυστήρια χαὶ τὰς τελετάς) 
τελευτᾶν. εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα τελευτᾷ 22, 23 
τελιχός. τὸ τελιχὸν αἴτιον 47, 18 19,. ΟΡΡ. 

συναίτιόν τι καὶ ὁλιχόν 130, 18 τὸ τελιχὸν 

ἕν, ΟΡ. τὸ ὑλικόν 180, 21 23 
τέλος, ΒΥ. πέρας. τὸ αὐτὸ τέλος ποιουμένην 

καὶ ἀρχήν 10, 10 τέλὸς ἐπιϑεῖσαν τοῖς αἷρε- 
ϑεῖσιν 119,26 τὴν ἐνέργειαν. ... εἰς τὸ τέλος 
τοῦ παντὸς ἐχτείνων 121, 9 --- τέλος... τὸ 

χυριώτατον τῆς τοῦδε τοῦ τριγώνου ϑεωρίας 
88,11 τοῦ χαλινοῦ τὸ τέλος εἰδυῖα καὶ τὴν 
χρείαν 41,11 τοῖς μὲν ἡδονὴ δοχεῖ τὸ τέλος 
εἶναι, τοῖς δὲ φρόνησις 48, 8 οὗ 34 (τῆς 
ἀνθρωπίνης ζωῆς) 43,24 (ζωῆς) τοῦ οἰχείου 

τέλους ἐχπεσεῖν χινδυνευούσης 97, 16 (τὸ 
τοῦ παντὸς ἕν) καὶ τέλος μᾶλλον καὶ ἀγαθὸν 
μᾶλλον 131,31 ἀπὸ τῶν παρεπομένων τοῖς 
τέλεσιν χτέ. 48, 34 

τὰ δρώμενα ἐν τοῖς τελε- 

τέμνειν (τὴν ὅλην) 89, 8 
τερατῶδες (ζῷον) 80,11 
τετραγωνίζειν, (ἑκατοντὰς) τετραγωνίζουσα 

ἑαυτὴν 8ὅ, 18 τετραγωνιζομένῃη ἢ δεχάς 
83, 31 



τετραγωνιχός 

τετραγωνιχός 26, 25 26 
(προΐϊουσα) 838, 16 

τετράγωνος 41, 16 χαὶ ἀπὸ τετραγώνου 
κύβος γενόμενος καὶ ἀπὸ κύβου τετράγωνος 
34, 21 2δ 84. τετράγωνον ὃ85,.19 69, 18 τὰ 
τετράγωνα ἀσύμφωνα 28,20 ἐν τῷ εὐωνύμῳ 
τετραγώνῳ τοῦ τῆς ἀποχυήσεως ἡλίου 
29,21 ᾿ 

τετραμερῆς 49,53 69, 10 
τετράς 84, 20 33 8Β6]Ή4. 69, 117 
τετραχῶς 34,836 81,11 138, 32 
τεχνᾶσθϑαι 108,11 
τέχνη. (χρῆσθαι!) τὴν τέχνην τοῖς ὀργάνοις 

117,2 8. τέχναι 139,20 οομῃΐὶ. ἐπιστῆμαι 
128, 20 οοπΐ. ἐμπειρίαι 87, 29 τέχνη ἱερα- 
τιχῆ 32, 28 

τεχνητά, ΟΡΡ. φυσιχά 4θ, 14 11 18 
τεχνιχός 108,10 104,26 27 (γνώσεις) 37,20 

(ἐνέργειαι) 39, 11 

τιϑέναι. ἐπὶ δαχτύλων τιϑέντας (ἀριϑμόν) 
22,8 --- τὰ τυχαῖα τῶν τοιούτων τιϑεμένη 

91,6 
τίχτειν. τίχτουσι περιττοὺς οἱ περιττοί 26, 11 
ἡ ἀνομοιότης τίχτει. .. τὴν στάσιν 40, 16 

τιμᾶν. ὅτι πολλοῦ ἄν τιμῆσαι 100, ὃ 
τιμή, ΟΡΡ. ἀτιμία 88, 21 τιμαί 88, 8 τιμὰς 

ἀτιμίας 82, 20 97, 2 

τίμιος. (ἀρετὴν) νομίζει τίμιον 71, 25 78, 8 
τιμωρητιχός. ἀνάγχας τιμωρητιχὰς τῶν 

ἀξίων τούτου ψυχῶν 88, 3 τόπον ἁγιώτερον 
ἣ τιμωρητικώτερον 128, 27 

τιμωρίαι δ8, 1 θ8, 29 
τίνειν (δίχην) 101, 81 
τὶς. τὶ μὴ ὄν (ὁχ Ατίδίοί.) 138, 33 τὸ τὶ 

ον δν 139, 16 
τίσις, ὁ τῆς τίσεως νόμος θ6, 6 τὰ τῆς 

τίσεως δεσμωτήρια 84, 835 117,11 
Τιτᾶνες. τὴν τῶν Τιτάνων μυϑιχὴν δίκην 

116, 18 
τιτανιχὸν (γένος), ὅ φησιν (Ὀρφεὺς) ἐχ τῶν 

τιτανικῶν μελῶν τὸν Δία συστήσασϑαι 38,7 
τιτϑή. παιδίον ὑπὸ τιτϑῃῇ τρεφόμενον 67, 9 
Τιτυός 61, 31 
τληπάϑεια, ΟΡΡ. εὐπάϑεια 54, 16 (ζωῆς, 

ΟΡΡ. εὐχολία) 93, 2 
τληπαϑεῖν 98,6 
τμῆμα τοῦ ζῳφοφόρου 7ὅ, 238 

τμῆσις. τινὰ τμήσεως ἀγόν (ὁΧ ΟΥΔΟΙΪΟ) 
89, 9 10 

τοῖος. τοίας τε καὶ τοσαύτας χινήσεις 87, 8 
τοίας καὶ τοίας αἱρέσεις 121, 11 

τοιόσδε ἴῃ ΘΧΘΙΡΙΟ ῬΓΟΐδγοπ 0 (50 ὠμά 
40) ὅτι τοιόνδε δεῖ τὸν χαλινὸν εἶναι... 

τετραγωνιχῶς 
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ποιεῖ τοιόνδε χαλινόν 47, 20 21 ὅτι... 
τοιόνδε βίον ἐζῶμεν 123, 80 ἡ τοιόνδε ἦϑος 
ἔχουσα (ψυχή) 4]. 67, 21 88 19, 21 98, 3ὅ 
οἴπι γίΐο. ἐν τῇ τοιᾷδε διασχηματίσει, εἰς 
τὴν τοιάνδε ζωὴν 5Β'π). 27, 6 81, 16 11 

82, 9 ---- τὸ πᾶν τοιῶνδέ τινων βίων οἱστικόν 
109, 13 --- εἰλόμεϑα τοιῶσδε ζῆν 14, 21 

τὸ τοιονδὶ τῆς ζωῆς εἶδος 86,38 τοιωσδὶ 
ζῶσιν ταδὶ συμπεσεῖσϑαι 8θ, 32 31 

τολμᾶν. εἰ χρὴ τολμήσαντα εἰπεῖν 89, 81 
τομή. ταῖς τομαῖς ταῖς τῶν σωμάτων 89, 13 

-- αἰοϊοῖο 38, 20 τὴν ἐν βραχυτάτοις 
χεφαλαίοις τομήν 52, δ 

τόνος. τὸν τόνον ἐχλύσασαι τῆς μετεωρο- 
πορίας δ4, 8 

τοπικὴ σχέσις 79, 22 
τόπος. οὐχ ὡς τόπον ἐκ τόπου μεϑιστάμενος 

121, 1 χατὰ τόπον χινούμενον 68, 18 τὴν 
χατὰ τόπον χίνησιν 113, 9 10 περὶ τῶν 
τόπων τῶν διαφόρων καὶ περὶ τῶν ἐν τούτοις 
λήξεων ὅ8, 10 ἐν τῷδε τῷ τόπῳ τῆς γε- 
νέσεως ὅϑ8, 81 τόπον ψυχῶν (τὸν γαλαξίαν, 

οχ Ῥγίμδρ.) θ8, 34 τὸν τῶν χαχῶν τόπον 
123, 22 ἀπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸν τοῦ Ποσει- 

δῶνος τόπον 124, 22 τὸν ἐχεῖ τόπον 61, 20 

21 πάντα τὸν τῇδε τόπον 128,21 πᾶς ὁ 
περὶ γῆν τόπος ὅθ, 23 ἐν τοῖς ὑπὸ γῆν 
τόποις θθ, δ τὸν ὑπὸ γῆς τόπον 117, 22 
τὸν ὑποχϑόνιον τόπον 117, 16 ἐκ τῶν ὑπο- 
χείων τόπων, ΟΡΡ. οὐρανόϑεν 109,1 124, 29 

τὸν ἀέριον τόπον τὸν παχύν 121, 26 εἰς 
ἄλλον χαὶ ἄλλον τόπον ἁγιώτερον ἣ τιμω- 
ρητικώτερον Ὦ χαὶ μέσον ἀμφοτέρων 128, 21 
-- γο8, αγσωηιοηέωηι διὰ τὸ μηδὲ τὸν τόπον 
τοῦτον ἀνενόχλητον ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν 
ἀπολειφϑῆναι 98, 3 

τόσος. μυριάδας... τόσας καὶ τόσας 22, 11 
ὅσῳ δὴ πλέον... τόσῳ μᾶλλον 119, 24 

τοσοῦτος. τοίας τε καὶ τοσαύτας κινήσεις 
81, 4 

τότε οἵ. ἄλλοτε 
τραγικός, τὰ τραγικὰ (Πλάτωνος) συγγράμ.- 

ματα 137, 11 τὰ τραγικὰ περὶ τὸν ᾽Αρδι- 
αἴἷον δράματα ὅ83, δ τραγικὴν τῶν ἐν “Διδου 
πραγμάτων μυϑολογίαν δ7, 84 τραγικὰ πάθη 
88, 3 

τραγῳδία 417,28 τὰ αἴτια τῆς τοιαύτης τρα- 
Ἱῳδίας 86, 1 τοσαύτην αὐτῶν κχκατασχεδαν- 
νύναι τραγῳδίαν 100, 9 

τραγφδοποιός ὅδ, 2 -: 
τρανῆς. τὰ αἴσϑησιν ἔχοντα τρανεστέραν 

118, 8 
τραῦμα 62, ὁ 



280 τραχύς 

τραχύς. τὸ τραχὺ καὶ χϑόνιον (ὁχ Ῥ] Αἰ.) 
99,21 

τραχύτης, ΟΡΡ. λειότης 98, 23 
τρέπειν. τὰ τὴν δαιμονίαν ἐπίπνοιαν εἰς τὰς 

ἔνδον ἡμῶν τρέποντα παντοίας ὁρμάς 91, 4 

ἐν τῷ μηνὶ τρέπειν (τὴν σελήνην, ὁΧ ΟΤΡΆ.) 
29,1 

τρέφειν. τὸ δὲ παϑητιχὸν τρέφουσα (ἡ ποιη- 
τιχῇ) 41, 21 παιδίον ὑπὸ τιτϑῇ τρεφόμενον 
61,9 τῶν μὴ τρεφομένων (μελισσῶν Ρ) τὸ 
σῶμα... διαμένον θ2, 14 ὅταν τὰ γεννη- 
ϑέντα τρέφηται ἐκ τῶν γεννησάντων 87, 21 
22 (νοῦς) ὑπὸ τῶν ἔνδον τραφείς 59, 8 

τριάς 85, 5 41, 26 τὰς ὑπερχοσμίους τῆς 
τάξεως αἰτίας τήν τε μονάδα καὶ τὴν τριάδα 
δ4, 23 

τρίγωνον. τὸ ἄριστον τῶν σχημάτων .. τὸ 
τρίγωνον 69, 16 τὰ τρίγωνα σύμφωνα 28, 20 
κατὰ τὰ πρὸς (τὸν Ἥλιον) τρίγωνα - διότι 
τὸ μὲν τρίγωνον ἀρχὴ γενέσεώς ἐστιν 29, 10 
τὸ ὀρϑογώνιον τρίγωνον 30, ὅ 32, ὁ 12 τοῦ 
σπορίμου τριγώνου 830, 9 οὗ 11 833,18 τῶν 
χατὰ τρίγωνον (συσχηματιζομένων ἀστέρων) 
32, 21 

τριμερὴς ἐπινοεῖται ἡ φυχή 18ὅ, 21 
τριταῖος θ4, 6 
τριωδουμένη μονάς (ΞΞ ἑχατοντάς) 25, 10 

9.28 33, 86 οὗ, δευτερωδουμένη 
τροπικός. τὸν χειμερινὸν τροπιχὸν καὶ 

ϑερινὸν (χύχλον) 69, 13 
τρόπος τῆς διδασχαλίας μιχτός 17, 9 ὁ γὰρ 

τρόπος πρόσχειται 18, 11 τοῦτον ἦν τρόπον 
ὀρθότερον εἰπεῖν 118, 8δ τὸν προσήχοντα 
ϑεοῖς τρόπον 118, 21 (προσιέναι) δεῖ ἄλλον 
τρόπον χαὶ παραδοξότερον 120, 18 

τροφή 88, 16819 118, 168 γάλα τὴν πρώτην 
τροφήν 68, 86 τοῖς γεννηθεῖσιν ἐχ τῶν γεν- 
νησάντων εἶναι τὴν τροφήν 87, 26 ἥ τε 
φυσιχὴ διὰ τῆς τροφῆς χίνησις 128, 21 οἵ. 
124, 28 

τρόφιμος (οχ Ρ]Α..) 112, δ 
τροφός δάϊθοί. (τὸ τῆς ᾿Αληϑείας πεδίον) 

τροφὸν τῶν ψυχῶν 121, 22 
τροχός. τὸν ἐπὶ τῆς γῆς χυλιόμενον τροχόν 
Ἴ0, 13 

τρυ φή. εἰς εἰρήνην βλέπων καὶ τρυφὴν 61, 13 
τυγχάνειν. μέγας... καὶ οὐχ ὁ τυχὼν ἀγών 

ὅ2, 18 τινὲς ἄλλα μέν εἰσιν οἱ τυχόντες 
δ, 84 βίοι... οἱ τυχόντες 93,16 μὴ τὴν 

τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὰ τυχόντα σώματα 
εἰσδύεσϑαι (ὁχ Ατίδϑίοί.) 113, 28 

τύπος. (ψυχὰς) ἐχούσας ἐν ταῖς φαντασίαις 
ἀποχείμενον τὸν ἀλλήλων τύπον 61,23 ἔχει 

Π ΙΝΡΕῈΧ ΕΒΒΟΒΥ͂Μ ὑγιῆς 

τινὰς τύπους καὶ ἐμφάσεις ἔτι τοῦ τῆς ζωῆς 
εἴδους 61, 156 ἐχφαίνεσθαι τοὺς τύπους καὶ 
τὰς μορφὰς ἔτι τῶν προτέρων βίων δὲτῃ. 
109, 25 86 τοὺς περὶ τῶν δευτέρων καὶ 
τρίτων βίων τύπους 112, 216 τοὺς ἐν τῇ 
ψυχῇ τύπους... τῆς οἰχείας κινήσεως 
122, 32 οἷ. 38 ὄλισθον ποιοῦσαν τῶν ἐν 
(τῷ πνεύματῇ τύπων 123, 2 οἱ τύποι τῶν 
αἰσϑητῶν 128, 33 --- τ θίοΓ. μί[εταβατέο)ν 

ἀπὸ τοῦ μέσου τύπου... εἰς τὸν ἁδρόν 
11,3 

τυποῦν τὸν δεύτερον (βίον) 110, 8 (ψυχῶν) 

τὸ πνεῦμα τὸ ἑαυτῶν τυπουσῶν εἰς ... 
σχιαγραφίαν 109, 29 τυπουμένων (ὑπὸ τῶν 
σωμάτων) εἰς τὴν ἐκάστου μορφήν 109, 27 

τυραννικός 105, 8 (βίος, βίοι) 75, 11 80, 

23 92, 44 109, 9 (ζωὴ) 600, 26 91, 20 

109, 2 (φαντασία) 92, 28 οἱ τυραννικῶς 

βεβιωχότες δ4, 31 ὅθ, 8 
τυραννὶς μεγίστη (ὁΧ ΡΪαἰ.) 86, 21 866. 

88, 24 21 89, 2ὅ 832 τυραννίδες 88, 28 

108, 33 

τύραννος ὅθ, 20 58,1 θ0, 21 88, 84 
τυφλότης τοῦ λόγου 88, 21 
τύφλωσις τῆς γνωστιχῆς δυνάμεως 86, 2 
τυχαῖος. τὰ τυχαῖα 91, ὅ 
τύχη οἷ. δαίμων. αἰτιᾶσϑαι δαίμονα καὶ 

τύχην (οχΣ ΡΙαί., φαΐ δαίμονας) 15,12 86,17 
90, 22 οὗ 19, 9 ὅτι μετὰ τοῦ δαίμονος καὶ 
τύχην ἕκαστος εἴληχε βίος χτέ. 71, 16 Βα. 
ῶ6, 834 8Β6ᾳ. 1ὅ, 8 10 8θ, 8 90, 24 Βα(. 

αἶδθέ. ὁ ἀγαϑὸς δαίμων καὶ ἡ ἀγαϑὴ τύχη 
91, 12 Β6ᾳ. ἡ τύχη κυβερνῶσα τὸν ἑκάστου 
βίον 90, 24 οὗ 91,18 ἢ τύχη τῶν ἐκ τοῦ 
παντός ἐστιν ἡμῖν ἀπονεμομένων (γ9] τῆς 
τοῦ παντός πρὸς ἡμᾶς ὁμολογίας) ἀποπλη- 
ρωτικὴ 1δ, 18. 11, 11 80, 21 84 36 860, 11 
Βᾳ. (τύχης) ἔργον τὸ συντάττειν ἡμᾶς 
πρὸς τὸ πᾶν 104, 32 οἵ. 15,18 584. ἡ τύχη 
τῶν ἐχτὸς προέστηχεν 91, 4 οἵ, 90, 20 
15, 8 --- (-τ-ἧς αἰσθήσεως) πραγματείας πολλῆς 
δεομένης καὶ ἀγαϑῆς τύχης 16, 16 

ὑβρισταί ἔν. ΟΥΡ᾿. 117, 81 
ὑγεία. ἐκ μὲν ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας 

λήϑην ἴσχειν τινὰς χαὶ αὐτῶν τῶν γραμ- 
μάτων ... ἐκ νόσου δὲ εἰς ὑγείαν ἰόντα χτέ. 
(οχ Ατί βίοι.) 128, 9 8464. νόσοις καὶ ὑγείαις, 

ἃ ἐστι τῶν δευτέρων μετὰ τὰ ψυχῆς ἀγαθὰ 
χαὶ χακά 82, 15 21 89, 26 

ὑγιάζεσθαι, ΟΡΡ. ἀλγεῖν 129, 26 21 
ὁγιῆς. τὸ ὑγιές 94, 16 ὑγιῶς φιλοσοφεῖν 

(οχ Ρ] αἰ.) 94, 4 168 26 



ὑγρός 

δγρός. ϑάνατος ψυχαῖσιν ὑγραῖσι γενέσϑαι 
(οσ Ηοσϑδοϊϊΐο) 73, 39 ἀγγεῖον πᾶν τοῦ ἐνόν- 

τος ὑγροῦ μορφωτιχόν 122, 19 τὸ πνευμα- 
τικὸν ὄχημα τῶν ψυχῶν ὑγρότερον γιγνό- 
μενον 122, 317 

ὑγρότης. τῆς ἐν (τῷ σώματι) ὑγρότητος 
128, 34 

ὅδωρ 122, 12 ἕν τὸ ὅδωρ μᾶλλον ἣ τὸ πᾶν 
χτέ 131,28 

ὑλαῖος. δαίμοσιν ὑλαίοις 77, 6 οἷ. ὑλιχός 
ὑλακτεῖν 48, 51 

ὕλη 39, 14 ὁλῶν 40, 6 ΟΡΡ. εἶδος (τῶν 
ζῴων) 116,1 8 οἵ. 138, 14 ΟΡ. τὸ πρῶτον 
185, 4 139,10 ἡ ἐμπειρία... τὴν ὕλην 
παρέχουσα τῇ φρονήσει 43, 26 21 ἐν ὕλης 
τάξει 48,22 τὸ ἄτομον. . . ὕλης ἔχειν τάξιν 
181,1 οὗ. 29 (τὸ ἕν ἀριϑμῷ) λόγον ὅλης 

ἐπέχει 180,14 ὅλη τοῦ ὅλου 180, 19 -- 
(λόγος) ὅλης. .. ἀναπίμπλαται 88,86 (λόγος) 

τῆς σχοτώδους καθαρεύων ὅλης 39, 17 διὰ 
τὴν μετὰ τῆς ὕλης ἐνέργειαν 39, 80 τῆς 
᾿Αρεϊχῆς σειρᾶς... τεμνούσης τὴν ὅλην 
89, 8 11 (ἄγονος) 121, 28 ᾿(αὐχμηρά, οΧ 
ΟΥΔΟΘΌ]Ο) 121,28 ἐκ τῆς πρὸς τὴν ὕλην 
ῥοπῆς 122, 4 τὸν ἔσχατον βυϑὸν τῆς ὕλης 
122, Ἰ 

ὑλικός (εἴδωλα) 45, 9 (ὄργανα) 61, 21 (ὄμ.-- 
ματα) 617, 6 (περιβλήματα) 109, 826 (ἰὸς καὶ 
σηπεδών) 88, 33 (ἀχαϑαρσία) 38, 36 (πάϑη) 

39, 356 122, 8 (ζωὴ) 89, 9 (ἀζωία) 121, 38 

(δαίμονες) 121,2 (αἴτιον, ἕν, ΟΡΡ. τελικόν) 
130, 11 21 22 29 

ὑπαλλάττειν θ,, 11 

Ὕπανις ποταμός 20, 32 
ὕπαρ. ὄναρ τε καὶ ὕπαρ ὅ8, 24 
ὅπαρξις. δι᾽ ὁμοιότητος ἔχουσι τὴν ὅπαρξιν 

41,19 ταῖς ψυχαῖς νοεραῖς μὲν οὔσαις κατὰ 
τὴν ἑαυτῶν ὕπαρξιν ὅ8, 29 αὐτὰς τὰς 

ὑπάρξεις τῶν ψυχῶν 14,20 ἐν λογιχαῖς 
ὑπάρξεσιν 74, 89 χαϑ᾽ ὕπαρξιν, ΟΡΡ. κατὰ 
ἀκολουϑίαν 76, 20 ΟΡ. κατὰ σχέσιν 20, 21 
101, 1 98, 23 οὗ, σχέσις 

ὑπεισέρχεσϑαι 40, 21 

ὑπεραπλοῦν. τὸ ὅλον ὑπὸ τῷ “Ἡλίῳ ἀτεχνῶς 
δπερηπλωμένον 137, δ 

ὑπερβαίνειν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν 1ὅ, 21 

ὑπερβάλλειν τὴν μετὰ τὴν σπορὰν σύνοδον 
29, 86 λήϑῃ δ᾽ ὑπερβαλλούσῃ κατείχετο 
101, 26 

ὑπερβολή. τίνα... τραγῳδοποιοῖς ἀπολέ- 
λοιπεν ὑπερβολήν δἰῃῃ. ὅ8, 2 100, 2 ὗπερ- 
βολαί, ΟΡΡ. ἔνδειαι 82, 11 83, 29 88, 3 

ὑπερέχειν 180,10 
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ὑπερχόσμιος (θεός) 28, 19 
αἰτίαι) δ4, 23 

ὑπερορᾶν. ψυχὴν ἔχων σώματος ὑπερορῶσαν 
61, 26 

ὑπερορία 52, 20 
ὑπερούσιος 1238, 32 
ὑπεροχὴ δυνάμεως 90, 4 χατὰ τὴν πρὸς τὰ 

ὄντα ὑπεροχήν 139, 4 
ὑπερπίπτειν (τὴν ἡμέραν τῆς συνόδου) 29,31 
ὑπέρτερος. οἱ δαίμονες τῶν ἡρώων ὑπέρ- 

τεροι 112, 2 

ὑπηρετεῖν 78, 117 
ὅπνος (ἈΡ. ῬΙαἰ.) 51, 22 123, 31 124,11 11 

ὁ ζῴωδης ὕπνος 124,2 13 
ὁπνώοντας ἐγείρειν (Ηοτι.) 124, 11 

ὑπό, ἀϊδὲ. ἐπί 118, 83ὲ ὑπὸ σελήνην οὗ. 
σελήνη 

ὑπόγειοι τόποι 92, 26 109, 1 124, 29 

ὑποδέχεσθαι 79, 6 101,22 (ζωάς) 31, 15 

(ψυχῆν) 100, 28 (τὴν δόσιν) 118, 28 τὰς 

ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἐμφάσεις ὑποδέχεται 67, 3 
τὴν τῶν κχρειττόνων νόησιν ὑποδέξασϑαι 
84, 11 (ψυχὴν) ὑποδεχομένην τὰς εἰς ἡμᾶς 
κινήσεις 119,83 τὴν ζωὴν τὴν ὑποδεξαμένην 
(τῆς Ἀνάγκης) τὴν... ἕνωσιν 120, 26 τῆς 
ὁποδεξαμένης ζωῆς τὴν τῆς ᾿Ανάγχης ἕδραν 
121, 11 

ὑποδιαιρεῖν 14, 14 
ὑποδοχὴ, ἀϊδῖ. μίμημα (τοῦ εἴδους) 406, 29 

(31) τὴν ὑποδοχὴν τοῦ χλήρου 15,13 179,13 
πλατεῖα τῶν ἄνωθεν ἀγαθῶν ὑποδοχή 
121, 32 

ὑπόϑεσις (οχ Ατβίοί.) 130, 3 ἐξ ὑποθέσεως 

λέγει 112, 217 
ὑποκαταχλίνεσθαι περιόδοις 119, 8 260 

(τοῖς χείροσιν) 18, 1 
ὑποκεῖσϑαι ἀνέμων ζάλαις 120, 34 ἐχ τοῦ 

πᾶσιν ὑποχεῖσϑαι (τὴν ὕλην) 139, 14 τὴν 
ὑποχειμένην ὅλην 138, 14 τὰ ὑποκείμενα 
189, 21 ἐν ὑποχειμένοις ἐστὶν ἡ ἐμψυχία, 
τὸ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν πᾶν δεῖται τῆς τοῦ 
ὑποκχειμένου φύσεως εἰς τὸ εἶναι 48, 25 οἷ, 
89 τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασιν 17,1 --- 
δτδιωμα. ὑποκείμενον, ΟΡΡ. κατηγορούμενον 
136, 14 

ὑποχορίζεσθαι θ], 2 
ὑποχρούειν 57, 21 
ὑπολαμβάνειν. ἀναγχαῖον ὑπέλαβεν 49, 22 
ὑπολείπειν 79, 2 

ὑπόληψις. ταύτην δὲ τὴν ὑπόληψιν ἕχαστον 
ἕξειν 132, 24 

ὑπόμνημα. ἐν τοῖς τὴς παλινῳδίας ὑπομνή- 
μασιν 99, 22 117, δ 

(τῆς τάξεως 
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ὑπόμνησις δῦ, 28 
ὑπόνοια. σωματοειδοῦς .. λήξεως ὑπόνοιαν 

92, 4 ἀναπιμπλάσας .. . ψυχὰς ὑπονοιῶν 
φορτικῶν ὅ9, 14 

ὑποπέμπειν θ4, 71 
ὑποσέληνος (τάξεις) 28, 26 

ὑπόστασις. τὴν ἁπλότητα τῆς ὑποστάσεος 
ἡμῶν 46, 2 (ΞΞ- 184 ἔτ, 2) ἐν λογιχῃῇ ζωῇ 
τὴν ὑπόστασιν ἔχειν 75, 6 ἔχει τινὰ ἐν τῇ 
δόξῃ ὑπόστασιν 8]. 138, 21 139,12 15 περὶ 
τῆς τῶν χαχῶν ὑποστάσεως 130, 18 19 

ὑποστάτης. Ποσειδῶνα τὸν τοῦ γενητοῦ 
παντὸς... ὑποστάτην 137, 8 

ὑποστρωννύναι. οἷς ὑπέστρωται τὰ τῆς 
τίσεως δεσμωτήρια 54,38 (ψυχὴ) ὑπέστρω- 
ται τῷ ϑρόνῳ τῆς Ἀνάγχης, τῷ ἄγοντι 
δαίμονι 120, 16 121,2 

ὑποσυμμιγὲς πάϑος 101, 80 
ὑποτάττεσθαι ἡμᾶς τῷ δαίμονι 7, 9 

(ψυχὴν) ὑποταττομένην ταῖς Μοιρῶν ποιή- 
σεσιν 110,1 ὑπὸ τὸν ϑρόνον (τῆς ᾿Ανάγκης) 
τελέως ὑποταχϑεῖσα 120, 12 

ὑποτείνειν. τοῖς τε ὑποτεινομένοις (168. 
ὑποταττομένοις 3) ζῳδίοις 32, 16 ἡ ὑποτεί- 
νουσα (τοῦ σπορίμου τριγώνου) 80, 10 864. 
32, 14 Βα4ᾳ. 88, 2 Βη4ᾳ. ἡ ὑποτείνουσα ἀμ- 
φοτέρας (86. τὴν ὀρθὴν καὶ τὴν ὑπτίαν) 
833, 6 (οἵ. 32,16 οὑπὶ δἀηοί) ᾿ 

ὑπουργεῖν 56, 18 
ὑπουργὸς τῶν Μοιρῶν 120,71 
ὑποφέρειν ρ888. ὑποφέρεται πρὸς τὴν 

τοιάνδε... δύναμιν 89, 21 
ὑποχϑόνιος (τόπος) 117, 16 

ὑπόχρυσος (οΧ Ρὶδι.)) 58, 26 

ὑποψία. ἐν ὑποψίαις ὄντων πρὸς τοὺς ἀρχο- 
μένους 43, 15 

ὅπτιος. ἡ ὑπτία (πλευρὰ τοῦ σπορίμου τρι- 
τώνου) 80, 10 844. 82,14 864ᾳ. 38, 2 Β6α. 

ὕστερος. εἰς ὕστερον 23, 86 
Ἀὐφαιρεῖν. ὧν ὑφαιρεϑέντων λείπεται 

129,18 
ὑφαρπάζειν τὸ μηδὲν αὐτῷ προσῆχον ἐπι- 

τήδευμα 129, 18 
ὕφεσις τῆς ἐπιτηδειότητος 86, 12 317, 2 [ἐπ 

ΑἸοἷθ. 1 Ρ. 1 Οἵ. τὴν τῆς οὐσίας ὄφεσιν) 
ὑφηγεῖσθαι 132, δ 
ὑφήγγησις. τὴν περὶ τῶν ϑείων ὑφήγησιν 

18,1 

ὑφιστάναι. ὁ Μὴν ἐπὶ σελήνην ϑεὸς ὧν 
δφίστησι τὸν ἀριθμούμενον μῆνα 22,12 τὸ 
χρυσοῦν γένος ὅπερ ὑποστῆσαι τὸν Φάνητά 
φησιν 38, 6 τῆς ὑποστησάσης (τὸ χινούμενον) 
κινήσεως 19, 2 ὑφίστησι ζονὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
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Βὲτη. 384,1 56 "25, 190 τὴν ὕλην ὑφιστᾶσι.... 
τῶν ζῴων 11θ, 11 αἰτίαν ἀφ᾽ ἧς ὑφίσταται 

τὸ τῆς ἀνομοιότητος τῶν ἡϑῶν γένος 41,12 
τὸ ἀπὸ ἀκινήτου (Υ60] κινουμένου) πᾶν 
ὑποστάν 19,11 τῶν ψυχῶν οὐχ ἀπὸ τῶν 
ἀεὶ ἄνω μενουσῶν αἱ πᾶσαν ὁπομένουσαι 
πτῶσιν ὑπέστησαν 112,19 τῶν ἀλόγων... 
παρὰ τοῦ παντὸς ὑφίσταμένων 81,21 διὰ 
τοῦτον τὸν ϑεὸν (16ᾳ:. τούτου τοῦ ϑεοῦ). .. 

τὴν τῶν ἐθῶν τῶν πανταχοῦ δύναμιν ὑπο- 
στῆναι 96, 2 τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐν ἁρμο- 
νιχοῖς ὑφεστώσης λόγοις 25,2 ἵνα ὑποστῶμεν 
Ἴ4, 21 --- τηθᾷ. ψυχὴν τὰ ψυχῶν ἱστορή- 
ἀασαν.... ὑποστησάμενος ὅ2, 22 

ὑψηλός τῆθίοῦ. ὁ χαραχτὴρ τοῦ λόγου λίαν 
ἐστὶν ὑψηλός 10, 88 --- ῥήματα... νοῦ 
γέμοντα χαὶ ὑψηλῶν ἐπιβολῶν 73, 1 ἐξ 
ὁλικωτέρων αἰτίων χαὶ ὑψηλοτέρων, ορν. 
ἐχ μερικωτέρων καὶ χαμαιζηλοτέρων 80, 23 
Βα. 94,9 τὰς (Κλωϑοῦς) δόσεις ἀπὸ τῶν 

ὀψηλοτέρων ὡρμημένας 119, 38 ἀπὸ τοῦ 
ὀδῳφηλοτάτου χύχλου πρόεισιν εἰς ἡμᾶς 
119, 9 

ὕψος. ἐν ὄψει πετόμενος 108, δ 

φαίνειν. τὸ αὐτὸ (86. φάσμα) φαίνεσϑαι 
πολύμορφον 109, 82 ἐν τῷ νοητῷ φαίνεται 
οὐ δι᾿ ἐχείνου φαινόμενον 139, 31 βῆ. 
τεχμαίρεσϑαι διὰ τῶν φαινομένων 21,9 τῶν 
φαινομένων ἀγαϑῶν 83, 28 οὗ. 84,1 φρό- 
νησιν τῆς φαινομένης εὐπορίας αἱρετωτέραν 
106, 24 τὰ φαινόμενα, βγη. εἰδωλικά, 
ψευδῆ 136,60 ἢ ὄντως ἢ φαινομένως ὃν 
τοιοῦτον 137, 29 

φάναι. ἔφατο 20, 12 ἔδει, καὶ ἡμεῖς ἂν 
φήσαιμεν, ἐπιλογίζεσϑαι 62, 10 

Φάνης 88,6 18 
φανός 137, δ φανόν ἐστι ταῖς νοεραῖς ἐπιβο- 

λαῖς 358, 13 τὸ λαμπρὸν... τῆς κατὰ 

λόγον ζωῆς καὶ φανὸν ἴδιον 88, 832 ΟΡΡ. 
σχοτεινόν 40, 11 τὸ φανὸν τῆς ἐπιστήμης 
59, 2 ἅμα φανοτάτῳ πυρί (οχ Ρ] 41.) 94,12 

φαντάζεσθαι. χἂν φαντάζηται.... σύνϑετον 

46, 3 ἀγαθὰ δὲ φανταζόμενα τοῖς πολλοῖς 
1, 84 τοῖς σχήμασιν τοῖς φανταζομένοις 

(85. τῶν φασμάτων) 109, 33 
φαντασία. τῶν παλαιῶν τινας τοὺς μὲν 

φαντασίαν ταὐτὸν εἰπεῖν εἶναι καὶ τὸν νοῦν 
ὅ8, 81 τῆς ἐν ἡμῖν φαντασίας ἐπιλυγαζούσης 
τὸν μεριχὸν νοῦν ὅ8, 81 τοῖς χατὰ μόνην 
τὴν φαντασίαν ζῶσιν καὶ ὧν ἐστι τὸ ὅλον 
ὃ παϑητιχὸς νοῦς ὅ9, 1 τὸ παϑητιχὸν ἔχει 
φαντασίαν μιμεῖσϑαι νοῦν ἐθέλουσαν καὶ 



φαντάσματα 

λόγον 390, 29 οὗ 14 κχριτήρια μὲν γὰρ 
ἄπταιστα λόγος χαὶ νοῦς, ἐπταισμένα δὲ 
φαντασία καὶ αἴσϑησις 17, 85 78, 2 86. --- 
ἧς (ζωῆς) ἔχουσα φαντασίαν 89, 21 τὴν 
φαντασίαν ταύτην ἔχειν τὴν τυραννικὴν 
92, 28 -- φαντασίαι 77, ὅ οοηΐ. διανοήσεις 
08,9 τὰς φαντασίας ἡμῶν ἐρεϑίζεσϑαι πρὸς 
αἱρέσεις 1δ, 36 ἀπάγειν τῶν τῆς ψευδο- 
παιδείας φαντασιῶν 45, 9 καϑαραῖς χρῆσϑαι 
φαντασίαις ἀλλ᾽ οὐ μεμιάσμέναις ὅ9, 11 
(ψυχὰς) ἐχούσας ἐν ταῖς φαντασίαις ἀπο- 
χείμενον τὸν ἀλλήλων τύπον 67, 23 αἱ 
φαντασίαι ποιχίλας πρὸς τὸ πνεῦμα παρ- 
ἔχονται τοῦτο μορφάς 109, 80 οἵ. 34 

φαντάσματα ὅ9, 11 

φανταστικχὸς νοῦς ὅ8, 80 (ψυχή, ΟΡΡ. 
λογικὴ) 123, 32 οὗ, 122, 951 εἰ φανταστικῶς 
ἐνεργοῦμεν 59, 10 

φάος ἠελίοιο ἔν. ΟΥΡΙΙ. 117,13 
φάσμα. συμμῖξαι οὖν αὐτὴν τινι φάσματι 

101, 21] ὄμμασι φάσματα ὁρᾶν. .. ὑπάρχει 
θ8, 28 ἐν τοῖς φάσμασιν πολλάχις ἐν ὀλίγῳ 
χρόνου διαστήματι τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι πο- 
λύμορφον 109, 32 

φέγγος τοῦ λόγου 39, 21] τὸ νοερὸν τῆς 
ἀληϑείας φέγγος ὅ8, 86 

φέρειν Ρδ888. οὐδ᾽ ἐπὶ δάφνην φέρεται κε- 
ραυνός 20, 1 φέρονται ἄλλως ἄλλοι 60, 28 
(ζῷα) φερόμενα ἐπὶ γῆς 20, 6 κύκλῳ φερό- 
μενα 20, 11 (χλῆροι) ἀπὸ ὑφηλοτέρων εἰς 
χαμαιζηλότερα φερόμενοι 94, 9 (ψυχὰς) εἰς 
ἄλλα ζῷα τοιαῦτα φερομένας 91,10 φέρεσϑαι 
(ψυχὴν) ἐπ᾿ ἀμφότερα 98, 26 --- πιθά. 
ὁμοιότητά τινα φερόμενα 51, 21 

φήμη. ἢ κοινὴ φήμη 91, 6 αἱ περὶ αὐτῶν 
φῆμαι ΟἿ, 34 

φϑαρτιχός. αἰτία φϑαρτικὴ τῶν φϑαρτῶν 
48, 2 πᾶν καχὸν φθαρτικὸν οὗ ἐστι χαχόν 
49, 108 77, 22 τὸ φϑαρτιχόν 19, 1 48, 8 

διαιρετικὸν χαὶ φϑαρτιχόν 41, 10 (τῆς πό- 
λεως) 130, 8 

φϑέγγεσϑαι. τοῦτο χαὶ ἔχαστος.... φϑέγ- 
γεται τὸ ἐμόν 1838, 10 οἱ δαίμονες... λοξὰ 
φϑεγγόμενοι ὅδ, 24 

φϑέγμα. συνεστραμμένοις χρῆται φϑέγμασιν 
13,2 κατακούειν τῶν τῆς Δίχης φϑεγμάτων 
88, 11 

φϑείρειν. οὐ πάντα φϑείρει τὸ πῦρ 20,8 6 
(τὰ σπέρματα) 29, 4 οἵ. "28, 26 ἕν φϑείρει, 
τὸ χαχόν (οχ Ρ]Δι.) 47, 40 οἵ. 48, 8 56. 

49, 3 9 ἡ ψυχὴ οὐ φϑείρεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου 
. χαχοῦ (ΟΣ Ρ] Δι.) 48,18 Βη4. 31 8644. 49,213 

τὰ γιγνόμενα καὶ φϑειρόμενα 17, 18 τὸ χινού- 
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μενον... ὑπ᾽ ἄλλου μέρους (τῆς κινήσεως) 
φϑαρήσεται 19, 1 8 φϑείρεται ὑπ᾽ ἐναντίου 
πᾶν τὸ φϑειρόμενον 19, 1 864. φϑείρεται 
τὰ μὲν ὑφ᾽ ἑαυτῶν τὰ δὲ δι᾽ ἄλλων 87, 6 
τὸ ἔχ τοῦ γεγονὸς εἰς ἐχεῖνο φϑείρεται 
πάλιν ἐξ οὗ γέγονεν 87, 10 τὸ μὴ φϑαρὲν 
ἄφϑαρτόν ἐστι 19, 30 

φϑαρτός, ΟΡΡ. ἄφϑαρτος (χόσμος) 18, 13 
Β6. 80 32 38 τὸ φϑαρτόν 18, 19 36 19, 12 
168 τὸ φϑαρτὸν γενητόν 19, ὃ 84ᾳ. 13 πᾶν 
Ἱενητὸν φϑαρτόν (οχ Αγβίοί.) 18, 9 20 8644. 
19, .ό οὐδὲν φϑαρτὸν μένει τὸν ἅπαντα 
χρόνον 19, 80 τὰ φθαρτά 26, 1 48, 2 ὅ 
490, 14 Βα. 

φϑίνειν. τοὺς αὔξοντας καὶ φϑίνοντας ἀρι- 

ϑμούς (β5ίγοι.) 28, 23 

φϑόγγος., (τὸν ἀέρα) σχηματίζειν εἰς φϑόγγους 
διαφόρους θ8, ὃ 

φϑόνος. (ὄντων) ἐν φϑόνοις 48, 16 
φϑορά 48, 3 (τοῦ σώματος) 48, 22 φθορὰ 

τοὐναντίου τὸ ἐναντίον 19, 11 οἰστικὴ φϑορῶν 
τε καὶ γενέσεων 87, 6 

φιλάργυρος 131, 38 
φιλεῖν. ἦ φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ (ὁΧ Η6- 
ΓΟ 10) ὅδ, 22 πῶς τοῦτο φιλεῖται ψυχῇ 
81, 2 

φιλήδονον καὶ φιλόλυπον 47,28 τὸ φιλ- 
ἤδονον 157, 31 

φιλήχοος ἀνὴρ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων 
θῶ, 4 

φιλία (ΟΡΡ. στάσις) τὴν φιλίαν εἰς τὴν 
ὁμοιότητά τῆς ζωῆς (ἀνήγαγον) 41, 24 διὰ 
τὴν πρὸς τὰ τοιαῦτα συνθήματα φιλίαν 
59, 21 

ἘΦιλίννιον 
θ4, 9 

Φίλιπποι οἱ ἐν Μακεδονίᾳ 64, 4 
Φίλιππος [Π|] βασιλεύσας 64, 9 20 
φιλόγελως 47, 29 
φιλογένεσις. τὰς ἐμπαϑεῖς ζωὰς χαὶ φιλο- 

γενέσεις 122, 28 
φιλόϑρηνος 417, 28 
φιλόλυπος. φιλήδονον χαὶ φιλόλυπον 47,28 
φιλομάϑεια 838, 14 
φιλόνεικος. διὰ δή τινα φιλόνειχον ψυχῆς 

ἕξιν 102, 33 μετὰ φιλονείχου καὶ ϑυμιχοῦ 
πάϑους 104, 11 τὸ φιλόνειχον 103, 1 

φιλοσοφεῖν 102, 20 ὑγιῶς φιλοσοφεῖν (θΧ 
, ΡΙα(.) 94, 4 16 εἰ μὴ ἀδόλως φιλοσοφήσειεν 
(οχ ΡΙαΐ.) 111, 265 τὴν φιλοσοφήσασαν 
(ψυχὴν) 111, 21 τοιαῦτα ὁ ἡμέτερος φιλο- 
σοφεῖ περὶ τούτων πατήρ 103, 20 

φιλοσοφία (Πλάτωνος) 517, 21 117, 36 τῶν 

(ΑἸΡΒΙ ΡΟ δῆ τοϑαϊνίνϑ) 
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ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων θ8, 4 (ψυχαὶ) μήπω 
διὰ φιλοσοφίας χεχαϑαρμέναι (ὁχ ΡΪδΔί. 
Ῥμδϑά. ". 1149) 92,2 8 ἔθει ἄνευ φιλο- 
σοφίας βεβιωχυίας (ὁχ Ρ]Δἰ.) 95, 13 108, 

156 ἄνευ φιλοσοφίας μηδὲ τὰ δοκοῦντα εἶναι 
δαιμόνια σώζει τὰς ψυχάς 102, 18 φιλο- 
σοφία πάλαι χαταψηφίζεται πάσης αἰσϑή- 
σεως 102,24 (ὃ μουσικὸς βίος) ἀνάγει μετὰ 
φιλοσοφίας 10], 80 

φιλόσοφος 120, 832 (βίος) 271, 6 111, 24 

(γένος) 21, 26 (μοῦσα, ΟΡΡ. τραγικὴ μυϑο- 
λογία) 67, 33 ὁ φιλόσοφος (ἰ. 6. ΡΙδἴο, ΡΡΟΟΪ 1) 
ὅ1, 38 18,,.81 ὃ φιλοσοφώτατος Πορφύριος 
58, 8 

φιλοτιμεῖσθαι 108, 2 
φιλότιμος 108, 8 
φιλοχρήματος. τὸ φιλοχρήματον 137, 51 

866. 
φόβος. (ὄντων) ἐν φόβοις 43, 16 
φοιβόληπτος 72, 51 [ἢ ΒΘΏΡ. ". 814,46 

ΒΔ8.; ἴῃ Τί. ὑ. 64] 
φοιτήσεις 66, 2 
Φόνος (οχ Ἐπηρθᾶοο]9) θὅ, 28 

φορά (τοῦ οὐρανοῦ) 7ὔ, 21 (οὐρανία) 7, 33 
84 (τοῦ παντός) 860, 26 τὴν εἰς τὸ ἑτεροκχί- 

νητον φοράν, ΟΡΡ. αὐτοχινησία 3ὅ, 26 τὴν 
ἀπὸ τῆς αὐτεξουσίου φορᾶς ἀστάϑμητον 
αὐτῶν κίνησιν ὅ4, 832 τὴν ἀστάϑμητον φορὰν 
τῶν τῇϑΡοβΒολ γιΜνομένων 122, 22 φορὰς χαὶ 
ἀφορίας ὡς φυτῶν, ὡς ζῴων, ὡς σωμάτων, 
οὕτω καὶ ψυχῶν 10, 28 αἱ φοραὶ τῶν 
ψυχῶν αἱ ταῖς διάττουσιν ὅμοιαι 80, 8 51,20 
τὰς τῶν φυχῶν... φορὰς χαὶ αἱρέσεις ὅ8, 19 
χατὰ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν φοράν 7θ, 12 
τὸς τῶν ὀχημάτων φοράς 124, 36 

φορτιχός. ὑπονοιῶν φορτιχῶν 59, 14 
φράζειν 6], 10 
φριχώδης. τὸ ἔσχατον καὶ φρικωδέστατον 

τῶν ψυχῶν οἰχητήριον καὶ χολαστήριον 
Βὶπη. 58, 1 ὅδ, 19 

φρίττειν 61, 24 φριχτὰ πλάσαντας δ7, 32 

φρονεῖν. ὅμοια φρονοῦντος 10, 1 ἀγεννῆ 
χαὶ ταπεινὰ καὶ δουλοπρεπῇ φρονεῖν 83, 31 

φρόνησις 48, 11 (περὶ τὰς αἱρέσεις) 85, 11 
106, 26 οὗ. 24 104, 33 100, 21 τὸν τῆς 
φρονήσεως δεχτιχὸν λόγον 43,20 αἰἶδὲ. λόγος 
Θὲ ἐμπειρία 48, 21 28 8Β4ᾳ. φρόνησιν ἡμῖν 
τελέαν ζῶσιν οὐδέποτ᾽ ἄν παραγενέσϑαι (ὁΧ 
ῬΙαί.) 71,16 τοὺς φρονήσει μὴ σωζομένους 
(οχ ῬΙαΐ.) 128,2 122, 26 

φρόνιμος. ζωὰς φρονιμωτέρας, ΟΡΡ. ἀφρο- 
γνεστέρας 81, 1ὅ 

φρουρὰν περιβάλλοντες 62, 28 

Π ΙΝΡΕῈΧ ΥΕΒΒΟΕΥΝ φύσις 

φρουρητιχός 88, 23 
φόειν. πέφυχε ὁ. ἰπῆ. 32, 38 68, 26 77,1 

18, 4 102, 20 πρὸς πᾶσαν πεφυκυῖα παιδείαν 
(γι. ἐπιτηδεία) 37, 1 

φυλαχιχός (παῖδες, ἄνδρες) 16, 9 40, 36 
τὸ φυλακιχόν 39, 33 

φυλακχτικός. τὰ διαφέροντα εἴδη τῆς ζωῆς 
τὰ φυλαχτιχὰ καὶ μὴ φυλαχτιχά 1δ, 23 

φόλαξ τοῦ βίου (οχ ΡΙκΑί.) 118, 21 (δαίμων 

χαὶ τύχη) φύλακές εἰσι τῆς ἀμφοτέρων 
χοινωνίας 8θ, 18 φύλαχες Ρίαἰοηΐοὶ 10, 20 
80, 22 81,29 37, 6 38, 1 δειχνύντα τοὺς 

φύλακας, τοὺς ἐπιχούρους, τοὺς ϑῆτας τοὺς 
ϑεούς, τοὺς δαίμονας, τὰς ψυχάς 54, δ 
οὗ 10, 32 53, 26 (τοὺς ϑεοὺς) .. . φύλακας 
«νον ἐγχοσμίους τῶν παντοίων ἐν τῷ κόσμῳ 
νόμων 84, 28 

φῦλον (τῶν ἡρώων, ὁχ Ρ]Δ) 112, 1 καὶ 
δαιμόνων ἔστι φῦλον ἄλογον 115, 21 

φυσιχός. Δημόχριτος ὁ φυσιχός 61, 34 τὴν 
εἱμαρμένην φυσιχὴν ζωὴν εἶναι 20, 14 τὴν 
ἄφεσιν τῶν φυσιχῶν δεσμῶν 62, 29 χατά 
τινα τάξιν... φυσιχὴν 81, 20 (νόμου) 87, 23, 

ΟΌΡ. πολιτιχοί 96, 20 (διοργανώσεις) 98, 8 
(σῶμα) 99, 8 (μουσικὴ) 102, 21 (ἔργα) 

129, 12 ἡἣ φυσικὴ διὰ τῆς τροφῆς χίνησις 
128, 21 τὸ συνέχον τὸ σῶμα εἴτε λόγος εἷς 
φυσιχὸς εἴτε καὶ ψυχῆ τις 130,20 τὰ φυσιχά, 
ΟΡΡ. τεχνητά 40, 14 160 22 (ϑέρμην) παρ- 

ἐχει τοῖς φυσιχοῖς 80, 32 
φύσις. (φυτὰ) ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται 

20, 18 οἱ γόνοι τῆς φύσεως 30,21 τὰ ἔργα 
τῆς φύσεως 96, 8 --- παγὰν ἀενάου φύσεως 
(οχ Ῥγίδαρ.) 34,836 τὸ πλασματῶδες τοῦτο 
χατὰ φύσιν πώς ἐστιν, διότι καὶ ἡ φύσις 
χρύπτεσϑαι φιλεῖ καϑ᾽ Ἡράχλειτον ὅδ, 21 
δαίμονες προστάται τῆς φύσεως ὅϑ8, 23 τὰ 
ἀσώματα γένη ἄνα. τῶν ἐν τῷ κόσμῳ διοι- 
χούντων τὴν σωματικὴν φύσιν 10, 84 τὴν 
χοινὴν φύσιν 17, 836 ὅτι καὶ ἐν τῇ φύσει 
χατὰ τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων χρατεῖ τὸ 
χεῖρον 20, 16 ἐγχαταμένειν τῇ φύσει χαὶ 
ταῖς τῆς φύσεως γλυχυϑυμίαις 84, 20 τὸ 
προσῆχον τῇ φύσει γένος τῶν ψυχῶν 36, 2 
ἡ φύσις εἰς τὰ μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει, ΟΡΡ. 
νόησις ὅ0, 24 (ποίησιν ἄνευ νοήσεως) φύσεως 
ἴδιον 78, 40 τὴν εἱμαρμένην τὴν φύσιν 
εἶναι τοῦ παντός 127, 26 80 82 38 αἷδί. 

φύσις θὲ τὰ φύσει (ὁχ ΡΙΔἰ.) 127, 85 Β66. 
-- ἀ6 ρῥτοργία σοὶ διίουϊῃθ πδίμσα τὴν 
ἐν τῇ φύσει παραδοχὴν τοῦ χείρονος 16, 2 
τὸ γόνιμον τῆς οἰχείας φύσεως 30, 26 τὴν 
εἰς ἡμᾶς καϑήκουσαν φύσιν ἔχοντας ἀμφίβιον 



φυτεῦσαι 

46,1 χατασχευὴ φύσεως 68, 22 ψυχῶν... 
μεγάλῃ μὲν φύσει χρωμένων 89,29 ἡ φύσις 
ὅτι σώματός ἐστιν ἐσχάτη ζανὴ δῆλον 99, 6 
δεῖ τινα καὶ ἀλόγων εἶναι ζῴων φύσιν ἰδίαν 
ἔχουσαν ψύχωσιν ὥσπερ καὶ τῶν φυτῶν 
116, 10 (ψυχῆς) 83, 19 (ϑήρειος, ὁχ Ρ] Δ.) 
99,11 111,20 112,10 (ἀνθρωπίνη) 101, 

26 82 (ἄρρην) 103, 31 τοιαύτην ... τοῦ 

ἐξαίφνης αὐτὸς ἡμῖν ἡρμήνευσεν φύσιν 125, 
0 --- τοῦ φύσει χείρονος 1δὅ, 21] φϑαρτὸν 
τῇ φύσει (γ6] διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν) 18, 14 

80 82 εὐμαϑεῖς φύσει καὶ δυσμαϑεῖς 88, 10 
18 ζῴῳ κατὰ φύσιν διαχειμένῳ δὅ, 80 ζῇ 
χατὰ φύσιν 78, δ παρὰ φύσιν ζῶσιν 11, 24 
ἐξ ὧν γέγονεν χατὰ φύσιν 87, 16 τῶν κατὰ 
φύσιν μὲν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων, αὐτῶν 
δὲ παρὰ φύσιν ἐνεργουσῶν 88, 1 οὐδὲν γὰρ 
ἐκ, τοῦ παρὰ φύσιν γινομένου ἀεὶ γίνεται 
χατὰ φύσιν 115, 14 οἵ, 283 πρὸ τοῦ παρὰ 
φύσιν τῆς κατὰ φύσιν ψυχώσεως οὔσης 
116, 10 τὴν κατὰ φύσιν ἑκάστων διεξαγωγὴν 
96, 26 τὴν παρὰ φύσιν τροφήν 88, 19 κατὰ 
φύσιν 66, 20 61, 14 χατὰ φύσιν... παρὰ 
φύσιν 80, 19 48, 86 49, 6 8αᾳ. 88, 20 11, 

12-26 128, 12 18 180, 3 δ --- ποῦ γὰρ 
λόγῳ τὸ ἄλογον ἔχει φύσιν ἐφεστάναι; 
14, ὃ 

φυτεῦσαι τὴν ψυχὴν εἰς ϑήρειον φύσιν 
99, 16 

φυτόν. χαὶ τῶν ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν 80, 26 
οἵ. 10, 28 (Ρ]Δίο) τὰ φυτὰ διέστησε τῶν 
ζῴων οὐ τῷ αἰσϑητικῷ Περιπατητιχῶς 
(οἴδεν γὰρ χαὶ φυτῶν αἴσϑησιν), ἀλλὰ τῷ 
μονίμῳ χαὶ πορευτιχῷ 20,4 βΒ44ᾳ. (τὰ φυτὰ) 
ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται 20, 18 ὅτι οὐ 
χατὰ τὸν Ἐμπεδοχλέα καὶ αὐτὸς (Πλάτων) 
ἐνδεῖ καὶ φυτοῖς τὴν ψυχὴν τὴν ἀνθρωπίνην 
118,18 βᾳᾳ. οὗ. 4 βαᾳ. 115, 2 11 28 τὰ 
φυτὰ τοῦ τρίτου μετέχει τῆς ψυχῆς εἴδους 
ἄδεκτα ὄντα ψυχῆς ἀνθρωπίνης (οχ ΡΙ Δὲ) 
114, 38 οὗ, 20,18 (συμπεριάγεται) πολλὰ 
τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς οὐρανίοις φωστῆρ- 
σιν 92, 10 

φώκη. δέρμα φώχης 26, δ 6 
φωλεός. ὄφεις... ἐν τοῖς ἑαυτῶν φωλεοῖς 
62, 22 

φωνή τε βαρεῖα ἔν. ΟΥΡὮ. 116, 38 ἡ γλῶσσα 
«νιν δύναται διηρϑρωμένην ποιεῖν τὴν φωνήν 
ὅ8, 4 δαιμόνων φωνὰς οἱ μὲν ἀχούουσιν οἵ 
δὲ οὔ 68, 21 (τὰ φάσματα) φωνὰς ἐχπέμπειν 
οἰκείας τοῖς σχήμασιν τοῖς φανταζομένοις 
109, 33 

φωνήεντα, αἰδί. σύμφωνα 32, 38 49 ΘΟΓΊΙΩ 

ΠΗ ΓΥΡΕΧ ΥΕΕΒΟΗΥΝ χαυνότη 2485 

Οὔ) βορύθηι ὈΙΔΏΘΟΪΑ γαύΐοηθ 82, 80 8δ 
Β64α. οἷ. στοιχεῖα, σύμφωνα 

φωρᾶν. φωραϑεῖσαν θΆ4, 14 
φῶς. τὰς τοῦ φωτὸς ἐπιδόσεις 28, 21 (ἥλιος) 

προστίϑησι τῷ φωτί, ἐλαττοῖ τὴν τοῦ φωτὸς 
δύναμιν 28, 28 846. τὸ φῶς τὸ διῆχον δι 
ὅλης τῆς οὐρανῶν περιφορᾶς (οχ ΡΪ Δί.) 
ὅ0,30 τὸ ϑεῖον φῶς τὸ περιέχον τὴν τοῦ 
οὐρανοῦ περιφοράν 120, 260 στέρησις τοῦ 
ϑείου φωτός 122, Ὁ λόγος οὖν ἄυλος χαὶ 
καϑαρὸν φῶς ὑπάρχων (ὁ χαλκός) 39,1 
ἄμοιρος... λόγου φωτὸς ὄντος 39, 24 «-- 
εἰς φῶς ἐξήγαγε 32, 1 

φωστήρ. ἐν τοῖς πλανωμένοις τοὺς πέντε 
διεῖλεν ἀπὸ τῶν δύο φωστήρων 69,14 (συμ- 

περιάγεται) πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς 
οὐρανίοις φωστῆρσιν 92, 10 

φωτεινόςς. ὧν δὲ (ψυχῶν) κουφότερα τὰ 
περιβλήματα καὶ φωτεινότερα θὅ, 22 ἀπὸ 
τῶν φωτεινοτάτων εἰς τἀναντία καταντῶσαν 
122, 10 

φωτισμός. τὴν ἀχμὴν ... 
28, 80 

φωτοειδής. (ἀντιλαμβάνεσϑαι) ὄψιν φωτοειδῆ 
κατὰ φύσιν οὖσαν χρωμάτων φωτοειδᾶν 
ὄντων 06, 19 

τῶν φωτισμῶν 

χαίρειν 89,16 ορΡ. ἄχϑεσϑαι 40,26 χαίρειν 
ἐᾶν 88, 21 

χαλᾶν. (μουσικῆς) ϑηλυπρεποῦς χαὶ ὄντως 
χεχαλασμένης 101, 20 

χαλινοποιητιχή 47, 16 
χαλινοποιός 47, 20 
χαλκχκευτιχή 139, 21 
χαλχός 39, 384. 8δ 31 
χαλκοῦν γένος Ηοβίοαϊ 38,10 39, 8 Βα. 

ῬΙδίοιπία 39, 32 
χαμαίζηλος. ἐκ μεριχωτέρων καὶ χαμαι- 

ζηλοτέρων (αἰτίων), ΟΡΡ. ἐξ ὁλικωτέρων καὶ 

ὑψηλοτέρων 80, 24 δἷπι. 94, 9 
χαρακτὴρ τοῦ λόγου ὑψηλός 16, 81 τῶν 

τριῶν χαραχτήρων ὁ ἀδρός 17, 1 
χαρακτηρίζειν. τῶν τοιῶνδε τῆς ζωῆς 

εἰδῶν ἃ ὃ παρὼν γαραχτηρίζει βίος 82, 9 
χαρίζεσϑαι. ἵνα χαὶ τῷ μύϑῳ χαρισώμεϑα 

χαὶ συγχωρήσωμεν ἃ βούλεται πλάττειν 
100, 18 

χάρις. ἄγευστον λογογραφικῆς καὶ σοφιστι- 
"ἧς χάριτος 60, 86 τοῖς ἠϑιχοῖς πλάσμασιν 
μάλιστα δεῖ ποιητικῇς χάριτος θ1, 3 

Χαριτώ (ἰΑμφιπολῖτις) 64, 10 
χάσματα διπλᾶ (ὁχ Ρ] Δι.) δ0, 16 
χαυνότης 92, 26 



296 χαυνοῦν 

χαυνοῦν, ΟΡΡ. ταπεινοῦν 82, 11 

χεῖλος 67, 38 

Ἷ ΙΝΡΕΧ ὙΕΕΒΟΒΕΥΝ χωρίζειν 

χρονιχός. τῶν ἐμφανῶν οὐρανίων χρονιχῶν 
μέτρων 28, 12 πᾶσα χρονιχὴ σειρά 24, 19 

χειμερινὸς τροπιχὸς (κύχλος) 69, 183 τῶν] γρόνος, ἀἰδὲ. καιρός 41, 4 πᾶν τὸ γιγνόμενον 
ὡρῶν τὴν χειμερινὴν εἶναι Κρονίαν 80, 29 

χειμών. ὅλην τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν 
62, 20 ᾿ 

χείρων. τὸ χεῖρον 8ὅ, 217 ΟΡΡ. τὸ ἄμεινον 
20, 28 ἐν τῇ φύσει κατὰ τὴν μῖξιν τῶν 
ἀνομοίων κρατεῖ τὸ χεῖρον 26, 16 χειρόνως 
89, 12 

χελιδών. τὰς χελιδόνας φασὶν ἐν χοιλότησι 
δένδρων... νεχρωϑείσας ζῆν 62, 19 

χερσαῖος. ζῴοις πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις 
113,1 

χϑές πωρον θά, 4 
χϑόνιος (ϑεοί) 64, 6 τάξεις... οὐρανίας καὶ 

χϑονίας ὅ0, 18 εἴτε οὐρανίας ἐχόντων τάξεις 
εἴτε ὑποσελήνους, ἀερίας τινάς, ἐνυδρίας ἣ 
χϑονίας 23,26 πᾶσα τάξις... τῶν οὐρανίων 
τῶν χϑονίων 78, 11 μέτρα τὰ προσήκοντα 

. οὐράνια χαὶ χϑόνια ὅ4, 16 (περίοδος) 
ὅ0, 21 (περιφοραί, ΟΡΡ. οὐράνιαι) 51, 23 

(ζωὴ) ὅ0, 28 109, 10 (τὸ σιδηροῦν γένος) 
89,21 (τὸν σίδηρον) χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον 
ὄντα 40, 10 (πορεία) οὐ τραχεῖα καὶ χϑονία 
(οχ ΡΙδἰ.) 98, 20 84. οὐρανίως αἰϑερίως 

ἀερίως χϑονίως 84, 36 
χϑών. ἐν χϑονὶ δίῃ ἔτ. ΟΥΡἢ. 116, 34 
χιλιάς ὅ0,317 66, 1 τὸν τῆς χιλιάδος ἀριϑμὸν 

ὅπως ἀχούειν δεῖ συμβολικῶς 110, 14 
χιλιέτης ὑπὸ γῆς πορεία (ὁχ ΡΙΔἴ.) 50, 26 

πρὸ τῆς χιλιέτους περιόδου 109, 14 
χιλιοστός. τελέας χιλιοστῆς οὔσης πορείας 

110, 8 οὐδεμιᾶς χιλιοστῆς 110,11 
χορεύειν 29, 8 (οὗ. χρόνος) ἣ δὲ (σελήνη) 

χορεύει περὶ (τὸν ἥλιον) 29, 13 

χορηγία. ἀπολαύειν τῆς ἐχείνων χορηγίας 
91, 16 

χορηγοὶ ἀγαϑῶν 91, 14 
χορόνους. χρόνος ὡς χορόνους τις ὧν 23, 8 
χοροὺς διδόναι 186, 830 
χραίνειν. πάϑει χραινομένην 102, 16 
χρεία τῶν διηγήσεων 68, 217 τῶν χρειῶν 

αὐτοὺς εἰς ἐπίστασιν ἀγουσῶν 87, 38 
χρῆσις. τὴν ἁμαρτητιχὴν χρῆσιν τῶν ἐχ τοῦ 

παντὸς ἀγαθῶν 8ὅ, 2 11 
χρησμῳδεῖν 18, 84 ταῖς Μούσαις ταῖς 

χρησμῳδούσαις τὴν λύσιν 160, 38 ὑπὸ δὴ 
τινῶν χρησμῳδηϑέντα ϑεῶν 67, 32 

χρησμῳδός. τοῖς ἐνθουσιάζουσιν καὶ τοῖς 
χρησμῳδοῖς 17,11 

χρόα. ἀμυδρὰν ἔχει .. 
σίαν 39, 28 

. τῆς χρόας ἀπειχα- 

ἐν χρόνῳ γίγνεται, κατὰ χαιρὸν δὲ οὐ πᾶν 
41, 2 γενόμενον ἐν χρόνῳ 18, 38 τὰ ἀπὸ 
χρόνου γεγονότα 22,1 ἀπὸ χρόνου παντελῶς 
ἀγένητον 21, 383 (χόσμος) κατὰ χρόνον γε- 
γητός, ΟΡΡ. κατ᾽ αἰτίαν 18, 18 11 Βα. 34 
84ᾳ. ψυχὴ πᾶσα χατὰ χρόνον ἐνεργεῖ χαὶ... 
διὰ χρόνου ϑεᾶται πᾶν 24, 2 ὁ πᾶς χρόνος 
(οχ ΡΙδἱ.), αἶβὲ. ὁ πᾶς αἰών 19,19 544. 29 
τὸν πάντα γρόνον τῆς περιόδου 21, 3 οἵ, 
22, 238 (ἄπειρος) 19,26 (κοσμιχός) 21, 51 

ἀριϑμὸς ... νοερὸς χαὶ οὕτω χρόνος ὡς χο- 
ρόνους τις ὧν ἀπὸ τοῦ χορεύειν 28, 1 
διάφορα πλήϑει χρόνου 20, 80 οἱ χρόνοι 
τῶν [ἡμῖν ὁρατῶν 22, 25 --- δδίτου. περὶ 
τῶν ἀναφοριχῶν χρόνων 108, 22 κατὰ τὰς 
ἀναφορὰς τῶν τοὺς βίους ὁριζόντων χρόνων 
108, 23 

χρυσόρραπις (Βοπι.) 124, 10 
χρυσός. (νοερᾶς ζωῆς) σύμβολον ὁ χρυσὸς 

ἄδεχτος ὧν... ἰοῦ καὶ σήψεως 38, 21 οἵ. 
84 Β6. 40, 1 39, 9 38 87 

χρυσοῦν γένος ΟΥγρΠοΐ 38, 6 Ηθείοάϊ 38, 18 
20 Β]α. ΡΙδίομπίβ 39, 82 

χρῶμα. τόπους ... παντοδαποὺς χαὶ τοῖς 
σχήμασι χαὶ τοῖς χρώμασι θ8, 14 (ὄψιν 
ἀντιλαμβάνεσθαι) χρωμάτων φωτοειδῶν 
ὄντων θ6, 20 

χωλεύειν. τό γε χατ᾽ ἀμφότερα χωλεῦον, 
ὄρεξιν καὶ κρίσιν 94,21 

χώρα. τὴν χοινὴν χώραν τὴν ἑστίαν τῆς 
Ἱενέσεως 660, 2 τὴν μέσην ἀπείληφε χώραν 
51, 14 χώραν διδόναι (ἐνδείξεσιν, ἐπιστάσει) 
114, 34 126, 29 

χωρεῖν. δι᾽ αὐτῶν χωρεῖ τῶν καϑ' ἔχαστα 
ὅθ, 28 τὴν διὰ τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀϑέσμων 
πλασμάτων χωροῦσαν (μυϑολογίαν) ὅ8, 1ὅ 
ἂθ δῃΐμηϑδ εἰς ἄνϑρωπον, εἰς ἄλογα ζῷα 

χωρεῖν 109, 1 1 114, 18 8]. εἰς γένεσιν, 

ζῳογονίαν χωρεῖν 124, 29 37 
χωρίζειν. (οἱ ἱερατιχοὶ λόγοι) χωρίζοντες 

ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχάς 62, 21] ὡς 
χωρίζεται (ἡ ψυχὴ) τοῦ σώματος 64, 29 Βα. 

χωρισϑείσης αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώμα- 
τος 61,15 οὗ 19, 21 ψυχὴν... χωριζο- 
μένην ἀπὸ τῶν ὑλιχῶν ὀργάνων 61, 21 τῶν 
χωριζομένων ψυχῶν 49, 81 

χωριστὰς εἶναι σωμάτων τὰς ψυχάς 
ὅδ, 16 21 8Βᾳ. θῦ, 8 τὴν χωριστὴν... καὶ 
τὴν ἔξω γενέσεως ζωὴν ὅθ, 29 104, 15 

12δ, 25 



χωρίς 

χωρὶς τῶν φωνηέντων... τῶν συμφώνων 
χωρίς 32, 38 ἐπειδὴ χωρὶς ἦν τοῦ σώματος 
608,11 

χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς λογιχῆς 
49, 8 τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισμὸν τῆς 
ψυχῆς 62, 26 

ψευδοπαιδεία 4, 9 
ψῆφος. τῆς Δίχης.... τὴν ψῆφον ἐχφερούσης 

88,2 χατὰ τὴν Πλάτωνος ψῆφον 98, 6 

111, 14 
ψιλός. οὐκ ἐν λόγοις ψιλοῖς, ἀλλ᾽ ἐν ἔργοις 

31, 84 

φιλοῦν. φιλωτέον, ΟρΡ. δασυντέον ἐν τῷ 
ἐκφωνεῖν 89, 1 

ψόφος. (ἀχοὴν ἀντιλαμβάνεσθαι) τῶν ψόφων 
ἀερίων ὄντων 66, 21 

ψφῦξις, ΟΡΡ. ϑέρμη 80, 81 τῆς τοῦ ἀέρος 
ψύξεως 62, 20 

ψυχή. (εἰχὼν τοῦ νοῦ) 8ὅ,1 φυχὴ πᾶσα 
χατὰ χρόνον ἐνεργεῖ 24, 2 ἀπὸ τῆς ποιᾶς 
ζωῆς τῶν ψυχῶν 24,26 αἱ ϑεοειδεῖς ψυχαί, 
ΟΡΡ. αἱ μὴ εὐφυεῖς 86, 3 τὸ προσῆχον τῇ 
φύσει γένος τῶν ψυχῶν 836, 2 ψυχῶν γένη 
τέτταρα... ϑεῖον δαιμόνιον ἡρωιχὸν ἀν- 
ϑρώπινον (οΧ Ῥ]αί.)) 112, 6 ψυχαὶ ἀνϑρώ- 
πειαι (ἀνθρώπιναι), αἰδί, ϑεοί οἱ δαίμονες 
33, 86 39 41 οὗ 25, 11 16 21 μεριχαὶ 
ψυχαί 21,3, αἰδί. ϑεοί οἱ δαίμονες 10, 338 

δ8,30 54,6 (οἷ. ἀνθρώπινος) --- ἡ ϑεία ψυχὴ 
τοῦ παντός (οχ Ρ] Δ.) 127, 19 ἡ ψυχὴ τοῦ 

χόσμου 127, 24 πάσας τὰς ψυχὰς ἄστρων 
ὡρῶν στοιχείων 127, 23 

τριμερὴς ἐπινοεῖται ἢ ψυχή 185, 21 20 
τὰ μόρια τῆς ψυχῆς 185, 14 6 187, 2ὅ 
τρίτον μέρος ψυχῆς (οχ ΡΙΔ[.) 20, 12 οὐχ 
ὅλῃ τῇ ψυχῇ συμπράττοντας 18ὅ, 11 αἱ 
χατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχουσαι τῇ ψυχῇ κοιναὶ 
ἔννοιαι 185, 256 ἡ λογικὴ ψυχή, ΟΡΡ. φαν- 
ταστιχὴ 128, 31, ΟΡΡ. ἄλογος 49, 4 844. 22 
Β6ηᾳ. 91, 84 οὗ 81, 80 32 111,11 ἡ λογιχὴ 
ίοπι. ψυχὴ) 49, 1 8 Βα. τὸ φιλοχρήματον οὐκ 
ἔστιν μόνης τῆς ἀλόγου ψυχῆς 181, 39 

ψυχὰς ἀϑανάτας ἔτ. Οτρ. 117,14 ἀϑά- 
νατον τὴν ψυχὴν (806. Ρ]Δ..) 47, 31 Βαᾳ. 
οἵ. ὅ8, 9 18; (806. Ατίδβιοι.) 116, 22 τὴν 

ποίαν ψυχὴν ἀϑάνατον δεῖ νομίζειν 417, 38 
49, 28 8ᾳ. τὴν ϑείαν ψυχὴν ἀφελὼν ἀπὸ 
τῆς παϑητιχῆς ἐν τῷ ἀθανάτῳ τίϑησιν 49, 21 
τῷ ϑνητῷ τῆς ψυχῆς ἑπομένους 14, 2 ὅτι 
χαϑ᾽ αὑτὸν πεπέρασται τῶν ψυχῶν ὁ ἀριϑμός 
49, 20 12 βΒη4ᾳ. 110, 22 

ψυχαί, ΟΡΡ. δώματα 16,29 112,18 118,24 
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τὰ ψυχῆς ἀγαθὰ καὶ χαχά, ἀΐβί. τὰ σώματος 
Θὲ τὰ ἐχτός 82, 15 οἵ. 23 26 (ψυχῆς ὄργανα) 
88, 18 τῷ ὄντι σώματι συζυγεῖσα ψυχή 
20,20 26,10 σῶμα ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον 
ζῆν, ψυχὴν δ᾽ ἄνευ σώματος 32, 832 30 
χωριστὰς εἶναι σωμάτων τὰς ψυχάς δ, 15 
21 θ4, 29 84ααᾳ. θὅ, 8 οὗ. 68, 11 τὸν ἀπὸ 
τοῦ σώματος χωρισμὸν τῆς ψυχῆς 62, 26 

844. καί τινα ψυχὴν... ἄγγελον τῶν ἔξω 
σώματος παϑημάτων ὧν ὑπομένουσιν αἱ 
ψυχαὶ ποικίλων γενομένην χτέ. 52, 19 54. 
ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ Ἦρός 121, 11 

ϑανατηφόρος ἡ γενεσιουργὸς τῶν ἀϑανάτων 
ψυχῶν (περίοδος) 74,4 τὴν τῆς ψυχῆς ὁμο- 
λογίαν πρὸς τὸ πᾶν... τὴν τοῦ παντὸς 
πρὸς τὴν ψυχὴν 86,11 τὴν ἀπ᾽ ἀνθρωπίνων 
σωμάτων εἰς ἀνϑρώπινα μετοίχησιν (ψυχῶν) 
παραδίδωσιν (ΟΥ̓ΡΙΘῸ8) 116, 16---20 ὅτι 
χαὶ εἰς τὰ ἄλλα ζῷα μετάβασίς ἐστι τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀνθρωπίνων (866. ΟΤΡΆ.) 116, 
21 ὅτι χαὶ ἰδία τῶν ἀλόγων τίς ἐστιν 
φψύχωσις (806. ΟΥΡἢ.) 1171, 6 απὸ Βθῃβι εἰς 
ἄλογα ζῷα μεϑίστησι τὰς ψυχὰς ὁ μῦϑος 
(ΡΙαὐοηἑβ) 91, 28 8βαᾳ. οἵ. ὅ Β4ᾳ. οἱ πνεύ- 
ματι τὴν ψυχὴν ἐοικέναι φάσχοντες συναλ- 
λοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι καὶ συσχηματι- 
ζομένῳ 97, 82 τὸ τὰς τῶν ϑείων ἀνδρῶν 
ψυχὰς εἰσοιχίζειν εἰς ἄλογα ζῷα καὶ τὰς 

ἡρωικάς 100 8ᾳᾳ. τὸ τὰς ψυχὰς τὰς μὴ 
ἅμα βεβιωχυίας εἰς δευτέραν γένεσιν ἄγειν 
ὁμόχρονον 110, 1 5Β44ᾳ. τὰς μεταβολὰς (τῶν 
ϑηρίων εἰς ϑηρία) οὐχ ἀλόγων ψυχῶν, ἀλλ᾽ 
ἀνθρωπίνων... λέγεσθαι παρὰ τοῦ Πλά- 
τῶνος 106, 18 844. οὗ. 10 844. 111,1 ὅτι 
δὲ χαὶ ἀνθϑρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ᾽ ἄλλων 
ἀλόγων ζῴων εἰς ἄλλα 101, 19 84ᾳ. ὅτι αἱ 

εἰς ἄλογα μετοιχήσεις τῶν ἀπὸ γῆς εἰσι 
ψυχῶν ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προελ- 
ϑουσῶν 108,12 βαᾳ. 111,4 εἰ πᾶσαν ψυχὴν 
εἰς γένεσιν κατιοῦσαν εἰς ἄλογα ζῷα χατιέναι 
δυνατόν χτέ. 111, 8 16 8Β64ᾳ. εἰ πᾶν ἄλογον 
ζῷον ἔχει ψυχὴν ἐφεστῶσαν λογιχὴν ἔξωϑεν 
χτὲ. 111,80 113, 20 8Βα4ᾳ. εἰ διὰ πάντων 
ἀλόγων ζῴων ἡ χαάϑοδός ἐστι τῶν λογικῶν 
ψυχῶν ... καὶ εἰ μέχρι τούτων μόνων 
111,18 112,31 Β464ᾳ. οὐκ ἐνδεῖ καὶ φυτοῖς 
τὴν ψυχὴν τὴν ἀνθρωπίνην 118, 13 4 Β66. 
τῶν ψυχῶν τὰ ὑλιχὰ περιβλήματα σώζειν 
τὸν τύπον τοῦ ἔμπροσθεν βίου 109, 36 25 
806ᾳ. εἰχότως συμβαίνειν τὰς μὲν ἐχεῖϑεν 
ἰούσας (ψυχὰς) ἐπιλανθάνεσϑαι τῶν ἐχεῖ, τὰς 

δὲ ἐντεῦϑεν ἐχεῖσε τῶν ἐνταῦϑα διαμνημο- 
νεύειν (οχ Ατβίοί.) 128, 6 βαᾳ. 
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ψυχιχός 12, 21 (μεσότητες) 17, 21 (λόγος) 

88, 86 (ἕξεις) 88, 9 10 (ὀχήματα) 51, 20 

(πνεῦμα) 124, 21 (χάϑοδοι) ὅ8, 8 124, 8 16 

(χρίσεις) ὅδ, 12 (αἱρέσεις) δ0, 83 (λήξεις) 

ὅθ, 86 (βίοι) ὅ1, 3 72, 16 τῆς ψυχικῆς 

ἑξάδος χύχλον ψυχιχὸν ποιούσης 84, 32 τὰς 
δύο φιχικὰς ἁρμονίας 85, 81 --- ΟΡΡ. σω- 
ματιχός (μεταβολαί) 19, 38 (περίοδοι) 23, 26 
(χριτήρια) 78, 26 τὰ ψυχιχά, αἰδί. τὰ σω- 
ματιχά οἱ τὰ ἐχτός 82, 190 

Ψψυχουλχός (ῥάβδος) 64, 21 (αἷμα) 61, 8 
ψυχοῦν. φυχὴν τὸ οἰχεῖον σῶμα ψυχώσασαν 

98,10 ψυχὴ ἡ ἐν σχέσει ψυχοῦσα τὸ ἄλογον 
114, 12 οὗ. 16 19 398, 21 οὐχ ἄλλως 
ψυχοῦσϑαι (τὰ ἄλογα) δυνατὸν ἣ διὰ ψυχῆς 
λογιχῆς 111, 11 εἴτε πᾶν ζῷον ἄλογον 
μόνως ψυχοῦται ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς 
114,26 11δ, 1 18 116, 4 εἰς πᾶν τὸ σῶμα 
διέδανκεν τοῦ ψυχωϑῆναι δύναμιν 62, 18 

ψυχρεύεσϑαι κατὰ τὴν λέξιν 60, 32 
ψυχρός. φυχρῶν ὀφίων ἔγ. ΟΥΡΙ. 110, 84 

χράσεις θερμοτέρας ἢ ψυχροτέρας 81,21 23 
ψύχωσις θ2, 8 99, 6 18 107, 82 118, 21 

τὸν Τίμαιον... διὰ μόνης τῆς λογικῆς 
ψυχῆς καὶ τοῖς ἀλόγοις πᾶσι διδόντα τὴν 
ψύχωσιν 81, 31 113, 28 οἵ. 111,11 διττῆς 
οὔσης τοῦ ἀλόγου ψυχώσεως (866. Ρ.8Δ6- 
ἀγὰη Ρ]δὶ.) 99, 13 113,24 114,1 18 

δύο τρόπων ὄντων τῆς ψυχώσεως τὸν ἕτερον 
μόνον ἐχλέξασϑαι τὸν Τίμαιον 114, 10 βαᾳ. 

ὅτι καὶ ἰδία τῶν ἀλόγων τίς ἐστιν ψύχωσις 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ μόνων τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν 
111, 6 οὗ. 114,21 βηᾳ. 11δ, 10 110, 9 10 

αἱ τῶν ἀλόγων ψυχώσεις 117,10 

φδ ἡ. ἐναβρύνεται ταῖς ᾧδαῖς (τῶν ἀλόγων) 
πολλά 102, 22 

ὠδός. μετὰ Λέσβιον ᾧδόν 101, 24 
ὥρα. αἱ Ὧραι τὰ μέτρα τὰ ἐμφανῆ γεννῶσι 

τῶν ὡρῶν 22,18 αἱ ὦραι ἀνακχυχλοῦσι τὰ 
ἔργα τῆς φύσεως 96, 1 τὰς περιτροπὰς τῶν 
ὡρῶν 30,23 (ὥρα χειμερινὴ Κρονία, ϑερινὴ 
Ἀρεϊχή, ἐαρινὴ Δίιος, μετοπωρινὴ Ἄφρο- 
δίτης) 80, 28 Β64. 81, 2 4 ὁ “Ερμῆς κοινὸς 
πασῶν ἐστι τῶν ὡρῶν 31, 8 (χειμῶνος) 62, 

40 τὰς ψυχὰς ἄστρων ὡρῶν στοιχείων 
121, 24 --- λογα 29, 24 βηα. (σπορίμη) 28, 
21 29,106 21 80, 284. 32, 10 19 26 384 

Ρίυν. 271, 15 28, 12 14 838, 8. (τγενέσιος) 
80, 4 (ἀποχυητικαί) 28,13 (τῆς ἀποχυήσεως) 

29, 11 (τῆς ἐχτέξεως) 29, 16 

ὡροσχοποῦσα μοῖρα 28, 4 80, 8 32, 15 
μοῖραι ὡροσχοποῦσαι 21, 86 (σφαιρῶν) ᾧρο- 

σχοπουσῶν ὡς περὶ τοῦ βίου 28, 2 
ὡροσχόπος 217, 8ὅ 
ὡς 6. ἰηΐ. «πα ὥστε ὅ9, 11 ---- ὡς ἂν πλειόνων 

ἔτι ὄντων 10Ὁ, 6 ρΡοκίφροπίζιμι αὐτοῖς 
ταύτην ἀφέντος ὡς ἄν τοῦ νομοϑέτου 
προσπεριλαμβάνειν 317, 23 

Βὠφέλημα τῶν ἀχουόντων 126, 14 

ΕΒΒΑΤΑ. 

Ρ. 22 δαῃοί. δὰ ὅ βοζ. ὑ. 384, 20 
δποὶ. δὰ 834 6ΟΥΤ. Ρ. 283}, 29 

51 δάῃοΐ. ν. 8 Δὺ ἰπ.. ὕγοὸ 19 οοσγ. 16 

ὅ8 δάηοὶ. κἃ 32 6ΟΙ᾽ ἃς 
θὅ ϑδάπηοίϊ. δὰ 7 ρῥγοὸ ἔν. 18 οοῦσ. ἔσ. 317 
θ8, 11 ΟΟΥΡ. Ρ. 4585, 20 

11 ϑδαμποί. γ. 1 ὕτοὸ 7 ΟΣ. ὅ 
106 ϑδάποί. ΟΧὲγ. ΟΟΥΤ. ... ... ... τὸν Η 
83, 26 σοττγ. 6189 

87, 183 ΟΟΥΤ. 429 

Ρ. 96 δάῃοί. γ. 8 ΒΟΥ. οὖν τοὺς ] ἀπορῆ- 
σανίτας 

106, 32 σογ. 6204 
109 δάμῃοΐ. ν. ὅ ὕγο 24 6οΥτ. 29 
110 δάποὶ. δὰ 1ὅ ὑτὸ 62, 26 βοσ. 66, 1 

(60, 26) 
111, 21 ΟΟΥΤ. 248 ς 

128 δὐποί. νυν. 1 οοῦτ. “2 πιαϊέηι εἰχός [| 
πφρόνησιν Η Μ᾿ 

1609, 2 ΘΟΙΤ. τὰ ἀμφότερα 



ΟΟΒΒΙΘΟΕΝΘΌΑ ΕΤ ΑΡΌΕΝΘΑ. 

ῬΙΟΡΙΟΣ ΘΒΏΒΑΒ γδγίδϑ ἀἃ0 αὐΐδαβ Π00 δἰίϊηϑί δἰ ρὶ Π] δ (πὶ Το οσσο ῬΙΊΟΟΙΐ ΘΟΙΠΘῊ-- 
ΦΑΙΪΟΣΠΙΩ ΘΧΘΙΏΡ] 1) Ῥοϑέ ἰθεδπη ἀθιαππι δηηθτα οὐ αἰπιϊἀ  πτὸ ἀπϑ1 ὈΓΘΙ απ 5001 ἴῃ 
ἰπόϑῖὰ θιἑΐ ροίυϊς. Ηδρθὲ ἰδιηθη ΠΟΟ ΘΟΙΠΙΙΟΔΌΙΩ πογδ ἰηρβτδίδ, αἰ ἰδ ρδιοδ 

4180 δὰ γουῦα θιηθηαδίϊιΒ ροσβοσί δοπμ δ ἰΐθγαία Ἰθοίΐο βυθπιηἰβίγαυῦ ἰδῖὰ ροβύ- 
᾿ἰπιϊπῖο γϑοϊρίθηἂδβ ϑαροπογο ᾿ἰοθϑϑί. 

Ρ. 17, 16 ὁ γὰρ πολιτιχὸς } πᾶς γὰρ πολιτιχὸς Βοτὶ δοηάσμι,, αυοὰ ἐοδίδίῦ Α. Μαΐυθ 

1384 
131, 16 

Βοτίρί. νϑί. ον. 60]1. ΠῚ γῥ. 601 ἢ. 1 πὸ Ἰοοῦμμ πᾶς γὰρ πολιτιχὸς --- 
ν. 29 χοινὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ὀχοίίδηβ. [παἀΐᾶάθπι ἰῃ δάποὶ. δὰ. 282 αὐτῆς Η]Ὶ] 
οὕτω Μαί. 
ἔστιν ] εἶναι τηΔ]10 ΠΒΘΏΘΣ 
ἴῃ δο]ο ὑτὸ τὸ ΚΕ βου δβοηάπ ρυΐο τὸν ΚΕ 
Ιοσϑηάυτι υἱάθίιγ χαὶ συνεργὸν ποιεῖ 
βἷπθ ἀπο τϑροπθηᾶππ ἐν τῇ διαμέτρῳ 
οογτὶ ζοηάπηι ψῦξιν 
οοϊτηϑ ἀθ]οπάππι ροϑὲ ἐξήγαγε, δΔἀ ἀθημππ) ρμοβύ τῶν χρειττόνων 
Ὡθοθβδασίο βου θη στ λή ὃς ἀναπιμπλάς 
ῬΓῸ ἀφ᾽ ἑχάστου τηλ] πὶ ἐφ᾽ ἑκάστου. Ὁ. δὰπὶ Βο]δβίθηϊο βοῦίθοσο ἀθθθθϑια 
χαὶ τὰ τοῖς ἀνελέγκτοις 
εἰ μὲν δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν ] Ιοχοπάθπη ὑπο εἴ με δεῖ πἰ Ρ᾿. 12, 4 
οοητηβ ροβὲὶ Κρής ἀοϊθπάσθπτι ν᾽ ἀθ ὩΣ 
χυλιούμενον ΒΟ]ΟΘ660 ἰγδάϊτις ὑΓῸ χυλιόμενον 
ἐς δύναμιν ] βΒοτὶ δομάπῃη εἰς δύναμιν 
τὴν χατ᾽ ἀξίαν χαὶ ὀφειλομένην } Ἰρλ τι 8ΔΌΘ589 καί, οἷ. Ρ. 5], δ 
τοῖς εἴδεσιν... τῶν ζῴων ] Βοιί Βοῃάπτι βίῃο ἀθπδῖο ζω ὧν 
ἑαυτῆς αποᾶ ἰγδάϊίαν Ὡοῃ αὐτῆς θογδὺ Θῃηθηἀληδτι βοἃ ἑαυτῶν 
τὰ γεννήματα ἑαυτῆς } ὨθοσοΒΒαγίυα Ρεΐο αὐτῆς 
δάποὶϊ. δὰ γ. 30 46]. νοῦδϑα Ἰηδὶ πὶ δέον᾽ (οὗ. ἱπάοχ γουθοσιπι ν. δεῖν) 
ϑαυμαστόν ) τοαυϊτίξυν ϑαυμάσιον; οὗ. Ρ. 97, 1014 οἵ ΡΙδῖ. Ρ. θ205 
βουί θοηάππι νἱὰ οί διὰ τούτου δὴ οὖν τοῦ ϑεοῦ 
λέοντα τροοϊρίοπάππι ογαὺ Μαΐο δυοίοτθ: τέττιγα ρογρόγϑη ΗοἰδύθηϊαΒ οἱ 
Πος Ἰοδο Ἰοχίβϑβο νἱ θέας οἱ ἢ. 98, 32, πὶ γοσῦδ ἰδ ἰΐβ ὑπίο γοβπϑηᾶδ: 
τὴν μὲν εἰς χύχνον, τὴν δὲ εἰς λέοντα, τὴν δὲ εἰς ἀετόν, τὴν δὲ εἰς [ἀηδόνα 
μεταβαίνειν (οὗ, Ὁ. 100, 12) 
Ῥτγδοδίβδί πάϑος πλεονάζον ΟἸλἾ888 ῥϑγίΐοι]8 γε 
ἀθ]θηᾶτ) ἡ ἰπΒΟΓΓΠ) 
δαυοί, δὰ γ. 22 ὕχὸ “οἵ. Ηοαὶοᾶ. ἱδοορ. 901᾽ Βοσὶ. “οἷ Ρ. ὅ0, 38, Βοδρὶ- 
οἰππίυς Οτρμΐοδ 
οὐδ ομΐβ νἱζίασα (ΟἹ α ἴδ ο} γοιηθᾶΐο πλειόνων γὰρ δεῖ τῇ πόλει πρὸς τὸ 
εἶναι καὶ σῴζεσθαι ἣ ὧν δεῖται ὁ εἷς (οἷ. ἢ. 48, 26) 

ἔν. 2 ἀοϊοηάσμι: γοσῦδ διιηΐ ᾿. 46, 2 
οὐδ᾽ ἐν ] ΟΟΙΤ. οὐδὲν 



Τπδαπί ἰῃ ΠΟοα 4]0670 γοϊπηηΐπα ἢ866: 

ῬΒΑΕΡΑΤΙΟ.. ...«.--ς ΝΞ ΞΕΕ ος 
ῬΒΟΟΙΙ ΟΟΜΜΈΕΝΤΑΒΙΟΒΌΜ ΙΝ ΕΕΒΜΡΟΌΒΙΙΟΑΜ ΡΙΑΤΟΝΙῚΒ ΡΑΒΤΕΒ ἹΝΕΡΙΤΑΕ 

ΒΟΗΟΙΙΟΒΙΜ ΟΟΡΙΟΙῚΒ ᾿ΑΟΒΕΝΤΙΑΝῚ ΑὉ ῬΒΟΟΙΙ ἘΝΑΒΒΑΤΊΙΟΝΕΜ ΒΕΙ- 

ΡΌΒΙΙΟΑΒ ῬΙΑΤΟΝΙΒ ΜΑΝΤΙΒΒΑ . . . «νων ΝΕ 

ΕΧΟΌΒΒΙΒ. ΕἙΙΘΕΒΕΙΟΙ ΗΌΠΤΒΟΗΠ Ὁ ΝΌΜΕΕΟ ΡΡΙΑΤΟΝΙΒ α ΡΒΟΟΙΟ 

ἘΝΑΒΒΑΤῸΟ ὈΙΒΡΌΤΑΤΙΟ.. . . «τ. ς 

ΙΝΡΙΟΕΒ 

Ι. [πᾶοχ δυοίοσι.. . . . . ..-.. 

Π. Ἱπᾶροχ νϑυδοσα. . . . . . - τω ω- 

ΕΈΒΑΤΑ. ΟΟΒΒΙΘΈΝΘΑ ΕΥ̓ ΑΡΡΕΝΌΑ ... .. 

Αἀϊδοίπμ οβὲ δἰ] δογι σοαὶςο 8. 

Πἰρδῖδο, ἐγρὶβ Βυοϊικορδὶ οἱ Ηδυίθὶϊ!. 

Ρδᾷ. 
3---12 

18---184 

135---139 

140.---148 

149.-.--1δ4 

158ὅ----2398 

238---229 



Ὶ “ἢ 

Ἄ, τιρδιελογ αι αι ὄχογ τιερὶ τῶ κέν πολιτέιαι 

) ᾿ πρϑοδπκπρον δ πονμπλιοενετταζυτευ μα ιθότωτωνν, 

“ξναγχυσν όγυτδιο τουτχεῦτο μοσ-γδνοθλῇ 
ουσσιλαμδγογόγοισντσα ράπίλσαν σἰλξοισθτα 

“ἴγο.» ἀυτιτρότσογ ὅαόψτθι δμλζρ ου στοσ' 

ΒΡ ΟΙχ θα ϑοχί ρ[χαΘ οοὐϊοὶθ Μοαϊοοὶ. 

Ὄ 

προς λογλυιοΐο τι λαυτιυναινα δ 

“δ δι8 όχογ᾽ξιεπονιέ να ποῖ τόνδ στ 

τὸγ τ ,ἥτωπος τι θον πόρι ΜΗΜΑ, 

«1- 
«Ὁ» 

αἱ 

πἘ ἐπίεκεψις τῶν ἀλφιετοτέ νὅς σ:- 
᾿ ἐνδευτέρω τῶπποκν το ν΄ 

προσ τημπλάτων ας πολιτέιλν ἈΝ τειρη Μένων 

ϑρϑοϊσω Ὲ βοσχίρέτισδο οοὐϊοὶα Υ᾽ δἰϊοδῃηί. 

ἈΝΕΟΌΟΥΤΑ ΨΑΒΙ͂Α Π. ΨΥΨΕΙΟΜΑΝΝΒΟΙΘ ΒΟ ϑηά!υπα, ΒΟΥ 1 η. 
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9234 φιλόσοφος 

ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων 63, 4 (ψυχαὶ) μήπω 
διὰ φιλοσοφίας χεχαϑαρμέναι (ὁχ ΡΪδί. 
Ῥμδθᾶ, Ὁ. 1142) 92, 2 8 ἔϑει ἄνευ φιλο- 
σοφίας βεβιωχυίας (ὁχ Ρ]Α.) 9ὅ, 183 108, 
1δ ἄνευ φιλοσοφίας μηδὲ τὰ δοχοῦντα εἶναι 
δαιμόνια σώζει τὰς ψυχάς 102, 18 φιλο- 
σοφία πάλαι χαταψηφίζεται πάσης αἰσϑή- 
σεως 102,24 (ὁ μουσιχὸς βίος) ἀνάγει μετὰ 
φιλοσοφίας 101], 80 

φιλόσοφος 120, 32 (βίος) 27, ὃ 111, 24 

(γένος) 21, 26 (μοῦσα, ΟΡΡ. τραγικὴ μυϑο- 
λογία) 57, 38 ὁ φιλόσοφος (Ϊ. 6. ΡΙδίο, ῬΓΟΟ] 18) 

51, 88 18,,381 ὁ φιλοσοφώτατος Πορφύριος 
58, 8 

φιλοτιμεῖσϑαι 10ὅ, 2 
φιλότιμος 10ὅ, 8 
φιλοχρήματος. τὸ φιλοχρήματον 137, 31 

866. 
φόβος. (ὄντων) ἐν φόβοις 48, 16 
φοιβόληπτος 12, 851 [ἰὰ ἘθΡ. Ρ. 814,46 

Βδ8.; ἴῃ Τί. ὑ. 64] 
φοιτήσεις θ6, 2 
Φόνος (οὁχ Ἐπηρθάοο]90) 68, 23 

φορά (τοῦ οὐρανοῦ) 7δ, 21 (οὐρανία) 7ὅ, 38 

84 (τοῦ παντός) 86, 26 τὴν εἰς τὸ ἑτεροκί- 
γητον φοράν, ΟΌΡ. αὐτοχινησία 85, 26 τὴν 
ἀπὸ τῆς αὐτεξουσίου φορᾶς ἀστάϑμητον 
αὐτῶν χίνησιν 54, 32 τὴν ἀστάϑμητον φορὰν 
τῶν τῇδε γινομένων 122, 22 φορὰς καὶ 
ἀφορίας ὡς φυτῶν, ὡς ζῴων, ὡς σωμάτων, 
οὕτω χαὶ ψυχῶν 10, 28 αἱ φοραὶ τῶν 
ψυχῶν αἱ ταῖς διάττουσιν ὅμοιαι 80, 8 51,20 
τὰς τῶν ψυχῶν... φορὰς χαὶ αἱρέσεις 53, 19 
χατὰ τὴν αἵρεσιν χαὶ τὴν φοράν ἴθ, 12 
τὰς τῶν ὀχημάτων φοράς 124, 86 

φορτιχός. ὑπονοιῶν φορτιχῶν ὅ9, 14 
φράζειν 6], 10 

φριχώδης. τὸ ἔσχατον χαὶ φριχωδέστατον 
τῶν ψυχῶν οἰχητήριον καὶ χολαστήριον 
Βὶτη. ὅδ, 1 58, 19 

φρίττειν 6], 24 φριχτὰ πλάσαντας 51, 32 
φρονεῖν. ὅμοια φρονοῦντος 16, 1 ἀγεννῆ 

χαὶ ταπεινὰ χαὶ δουλοπρεπῆ φρονεῖν 88, 31 
φρόνησις 43, 11 (περὶ τὰς αἱρέσεις) 8ὅ, 11 

105, 26 οὗ. 24 104, 38 106, 217 τὸν τῆς 

φρονήσεως δεκτιχὸν λόγον 43,20 ἀΐδέ. λόγος 
οὐ ἐμπειρία 48, 21 23 8Β4ᾳ. φρόνησιν ἡμῖν 
τελέαν ζῶσιν οὐδέποτ᾽ ἄν παραγενέσϑαι (6 Χ 
ῬΙα.) 77,16 τοὺς φρονήσει μὴ σωζομένους 
(οχ Ρ]δι.) 128,2 122, 2ὅ 

φρόνιμος. ζαωὰς φρονιμωτέρας, ΟΡΡ. ἀφρο- 
νεστέρας 91, 15 

φρουρὰν περιβάλλοντες 62, 28 

Π ΙΝΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥ͂Ν φύσις 

φρουρητιχός 88, 23 
φύειν. πέφυκε ο. ἱπῆύ 32,33 68, 25 ΤΊ,1 

Ἴ8, 4 102, 20 πρὸς πᾶσαν πεφυχυῖα παιδείαν 
ί(ϑγιι. ἐπιτηδεία) 87, 1 

φυλαχιχός (παῖδες, ἄνδρες) 16, 9 40, 86 

τὸ φυλαχιχόν 39, 38 
φυλαχτιχός. τὰ διαφέροντα εἴδη τῆς ζωῆς 

τὰ φυλαχτιχὰ χαὶ μὴ φυλαχτιχά 15, 28 
φύλαξ τοῦ βίου (ὁχ Ε] Δι.) 118, 21: (δαίμων 

χαὶ τύχη) φύλαχές εἰσι τῆς ἀμφοτέρων 
χοινωνίας 86, 18 φύλακες ΡΙδίοηίοὶ 16, 20 

80, 22 31,29 371, 6 38, 1 δειχνύντα τοὺς 

φύλαχας, τοὺς ἐπικούρους, τοὺς ϑῆτας τοὺς 
ϑεούς, τοὺς δαίμονας, τὰς ψυχάς ὅ4, ὁ 
οὗ, 16, 82 δὅ8, 26 (τοὺς ϑεοὺς). . . φύλαχας 
νον ἐγχοσμίους τῶν παντοίων ἐν τῷ χόσμῳ 
νόμων 54, 28 

φῦλον (τῶν ἡρῴων, ὁΧ Ρ]5.)) 112, 1 καὶ 

δαιμόνων ἔστι φῦλον ἄλογον 11, 21 
φυσικός. Δημόχριτος ὁ φυσιχός 61, 84 τὴν 

εἱμαρμένην φυσιχὴν ζωὴν εἶναι 20, 14 τὴν 
ἄφεσιν τῶν φυσιχῶν δεσμῶν 62, 29 χατά 
τινα τάξιν... φυσιχὴν 817, 20 (νόμοι) 87, 28, 
ΟΡΡ. πολιτιχοί 96, 20 (διοργανώσεις) 98, 8 
(σῶμα) 99, 8 (μουσιχῆ) 102, 21 (ἔργα) 
129, 12 ἡ φυσιχὴ διὰ τῆς τροφῆς κίνησις 
123,21 τὸ συνέχον τὸ σῶμα εἴτε λόγος εἷς 
φυσιχὸς εἴτε χαὶ ψυχῆ τις 130,20 τὰ φυσιχά, 
ΟΡΡ. τεχνητά 46, 14 160 22 (ϑέρμην) παρ- 
έχει τοῖς φυσιχοῖς 80, 32 

φύσις. (φυτὰ) ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται 
20, 18 οἱ γόνοι τῆς φύσεως 80, 21 τὰ ἔργα 
τῆς φύσεως 960, 8 --- παγὰν ἀενάου φύσεως 
(οχ Ῥγίμδς.) 34,85 τὸ πλασματῶδες τοῦτο 
χατὰ φύσιν πώς ἐστιν, διότι χαὶ ἡ φύσις 
χρύπτεσϑαι φιλεῖ χαϑ᾽ Ἡράκλειτον ὅδ, 21 
δαίμονες προστάται τῆς φύσεως ὅδ, 23 τὰ 
ἀσώματα γένη ἄνω τῶν ἐν τῷ κόσμῳ διοι- 
χούντων τὴν σωματικὴν φύσιν 10, 84 τὴν 
χοινὴν φύσιν 17, 86 ὅτι χαὶ ἐν τῇ φύσει 
χατὰ τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων χρατεῖ τὸ 
χεῖρον 206, 16 ἐγχκαταμένειν τῇ φύσει καὶ 
ταῖς τῆς φύσεως γΊλυχυϑυμίαις 84,20 τὸ 
προσῆχον τῇ φύσει γένος τῶν ψυχῶν 86, 2 
ἢ φύσις εἰς τὰ μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει, ΟΡΡ. 
νόησις ὅ0, 24 (ποίησιν ἄνευ νοήσεως) φύσεως 
ἴδιον 78, 40 τὴν εἱμαρμένην τὴν φύσιν 
εἶναι τοῦ παντός 127, 26 30 82 38 αἶδὲ. 

φύσις οἱ τὰ φύσει (οχ ΡΙΔὶ.) 127, 36 Βα6- 
-- ἀθ Ῥτγορσγία τοὶ δἱἱουΐμβ Ὡδίυσα τὴν 
ἐν τῇ φύσει παραδοχὴν τοῦ χείρονος 10, 2 
τὸ γόνιμον τῆς οἰχείας φύσεως 30, 26 τὴν 
εἰς ἡμᾶς καϑήχουσαν φύσιν ἔχοντας ἀμφίβιον 



φυτεῦσαι 

486, κχατασχευὴ φύσεως 68, 22 ψυχῶν... 
μεγάλῃ μὲν φύσει χρωμένων 89,29 ἡ φύσις 
ὅτι σώματός ἐστιν ἐσχάτη ζανὴ δῆλον 99, ὁ 
δεῖ τινα καὶ ἀλόγων εἶναι ζῴων φύσιν ἰδίαν 
ἔχουσαν ψύχωσιν ὥσπερ καὶ τῶν φυτῶν 
116, 10 (φυχῆς) 83, 19 (ϑήρειος, οχ ἈΙδί.) 
99, 11 111,20 112, 10 (ἀνθρωπίνη) 101, 

26 82 (ἄρρην) 108, 81 τοιαύτην .. . τοῦ 

ἐξαίφνης αὐτὸς ἡμῖν ἡρμήνευσεν φύσιν 12, 
40 --- τοῦ φύσει χείρονος 15, 21] φϑαρτὸν 
τῇ φύσει (γ6] διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν) 18, 14 
80 82 εὐμαϑεῖς φύσει καὶ δυσμαϑεῖς 88,16 
15 ζῴῳ κατὰ φύσιν διαχειμένῳ ὅδ, 80 ζῇ 
κατὰ φύσιν 18, ὅ παρὰ φύσιν ζῶσιν 116, 24 
ἐξ ὧν γέγονεν κατὰ φύσιν 87, 16 τῶν χατὰ 
φύσιν μὲν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων, αὐτῶν 
δὲ παρὰ φύσιν ἐνεργουσῶν 88, 1 οὐδὲν γὰρ 
ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν γινομένου ἀεὶ γίνεται 
χατὰ φύσιν 115, 14 οὗ, 283 πρὸ τοῦ παρὰ 
φύσιν τῆς κατὰ φύσιν ψυχώσεως οὔσης 
116, 10 τὴν κατὰ φύσιν ἑκάστων διεξαγωγῆὴν 
96, 26 τὴν παρὰ φύσιν τροφὴν 88, 10 κατὰ 
φύσιν 66, 20 67, 14 χατὰ φύσιν... παρὰ 
φύσιν 80, 19 48, 86 49, 6 Βα. 88,20 115, 
132-20 128,12 18 130, 3 δ --- ποῦ γὰρ 
λόγῳ τὸ ἄλογον ἔχει φύσιν ἐφεστάναι; 
114, δ 

φυτεῦσαι τὴν ψυχὴν εἰς ϑήρειον φύσιν 
99, 16 

φυτόν. καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν 30, 26 
οἵ. 16, 28 (ΡΙαἴο) τὰ φυτὰ διέστησε τῶν 

ζῴων οὐ τῷ αἰσϑητιχῷ Περιπατητιχῶς 
(οἷδεν γὰρ καὶ φυτῶν αἴσθησιν), ἀλλὰ τῷ 
μονίμῳ καὶ πορευτικῷ 20,4 Βαα. (τὰ φυτὰ) 
ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται 20, 13 ὅτι οὐ 
κατὰ τὸν Ἐμπεδοχλέα χαὶ αὐτὸς (Πλάτων) 
ἐνδεῖ χαὶ φυτοῖς τὴν ψυχὴν τὴν ἀνθρωπίνην 
118, 13 β44ᾳ. οὗ. 4 βΒαᾳ. 11ὅ, 2 11 28 τὰ 
φυτὰ τοῦ τρίτου μετέχει τῆς ψυχῆς εἴδους 
ἄδεκτα ὄντα ψυχῆς ἀνθρωπίνης (ὁχ Ρ] δἰ.) 
114,48 οὗ 20, 183 (συμπεριάγεται) πολλὰ 

τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς οὐρανίοις φωστῆρ- 
σιν 92, 10 

φώχη. δέρμα φώχης 26, δ 6 
φωλεός. ὄφεις... ἐν τοῖς ἑαυτῶν φωλεοῖς 

62, 22 
φωνή τε βαρεῖα ΓΓ. ΟΥΡΙΙ. 116, 33 ἡ γλῶσσα 

.. δύναται διηρϑρωμένην ποιεῖν τὴν φωνήν 
68, 4 δαιμόνων φωνὰς οἵ μὲν ἀχούουσιν οἵ 
δὲ οὔ 68,21 (τὰ φάσματα) φωνὰς ἐχπέμπειν 
οἰχείας τοῖς σχήμασιν τοῖς φανταζομένοις 
109, 38 

φωνήεντα, ἀἶδὲ. σύμφωνα 82,33 46 ΘΟΣΠΠι 

Π ΙΝΌῈΧ ΥΕΒΒΟΕΥ͂Ν χαυνότη 428 

σὰ δορίθια οἰδηϑίΐϊβ σαϊΐοηθ 32, 80 836 
Β604. οἷ, στοιχεῖα, σύμφωνα 

φωρᾶν. φωραϑεῖσαν θέ, 14 
φῶς. τὰς τοῦ φωτὸς ἐπιδόσεις 28, 21 ἥλιος) 

προστίϑησι τῷ φωτί, ἐλαττοῖ τὴν τοῦ φωτὸς 
δύναμιν 28, 28 Βᾳ. τὸ φῶς τὸ διῆχον δι 
ὅλης τῆς οὐρανῶν περιφορᾶς (ὁχ ΡΪδί.) 
ὅθ, 80 τὸ ϑεῖον φῶς τὸ περιέχον τὴν τοῦ 
οὐρανοῦ περιφοράν 120, 26 στέρησις τοῦ 
ϑείου φωτός 122, δ λόγος οὖν ἄυλος χαὶ 
χαϑθαρὸν φῶς ὑπάρχων (ὁ χαλχός) 39, 7 
ἄμοιρος. .. λόγου φωτὸς ὄντος 39, 24 --- 
εἰς φῶς ἐξήγαγε 82, 1 

φωστήρ. ἐν τοῖς πλανωμένοις τοὺς πέντε 
διεῖλεν ἀπὸ τῶν δύο φωστήρων 69,14 (συμ- 
περιάγεται) πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς 
οὐρανίοις φωστῆρσιν 92, 10 

φωτεινός. ὧν δὲ (ψυχῶν) χουφότερα τὰ 
περιβλήματα χαὶ φωτεινότερα θὅ, 22 ἀπὸ 
τῶν φωτεινοτάτων εἰς τἀναντία καταντῶσαν 
122, 10 

φωτισμός. τὴν ἀχμὴν ... 
28, 30 

φωτοειδής. (ἀντιλαμβάνεσθαι) ὄψιν φωτοειδῇ 
χατὰ φύσιν οὖσαν χρωμάτων φωτοειδῶν 
ὄντων 6θ, 109 

τῶν φωτισμῶν 

χαίρειν 39,16 ΟΡΡ. ἄχϑεσϑαι 40,26 χαίρειν 
ἐᾶν 83, 21 

χαλᾶν. (μουσικῆς) ϑηλυπρεποῦς χαὶ ὄντως 
χεχαλασμένης 101, 20 

χαλινοποιητιχὴ 417,16 
χαλινοποιός 47, 20 
χαλχευτιχή 139,21 
χαλχός 39, 384. 35 51 
χαλκχοῦν γένος Ηρβίοαϊ 38, 19 939, 8 566. 

ῬΙδιοηὶβ 39, 32 

χαμαίζηλος. ἐχ μεριχωτέρων χαὶ χαμαι- 
ζηλοτέρων (αἰτίων), ΟΡΡ. ἐξ ὁλικωτέρων καὶ 

ὑψηλοτέρων 80, 24 Βἷπι. 94,9 
χαρακτὴρ τοῦ λόγου ὑψηλός 1θ, 81 τῶν 

τριῶν χαραχτήρων ὁ ἁδρός 17,1 
χαραχτηρίζειν. τῶν τοιῶνδε τῆς ζωῆς 

εἰδῶν ἃ ὁ παρὼν χαραχτηρίζει βίος 82, 9 
χαρίζεσθαι. ἵνα χαὶ τῷ μύϑῳ χαρισώμεϑα 

χαὶ συγχωρήσωμεν ἃ βούλεται πλάττειν 
100, 18 

χάρις. ἄγευστον λογογραφικῆς καὶ σοφιστι- 
χῆς χάριτος 60, 86 τοῖς ἠἡϑιχοῖς πλάσμασιν 
μάλιστα δεῖ ποιητιχἧζς χάριτος 61, 3 

Χαριτώ (᾿Αμφιπολῖτις) 64, 10 
χάσματα διπλᾶ (ὁχ ΡΪΔί.) δ0, 16 
χαυνότης 92, 25 



296 χαυνοὸ Ὧν 

χαυνοῦν, ΟΡΡ. ταπεινοῦν 82, 11 

χεῖλος θ7, 38 

Π ἹΝΡΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΝ χωρίζειν 

χρονιχός. τῶν ἐμφανῶν οὐρανίων χρονιχῶν 
μέτρων 23, 12 πᾶσα χρονικὴ σειρά 24, 19 

χειμερινὸς τροπιχὸς (χύχλος) 69, 13 τῶν [ γρόνος, ἀἶδὲ. καιρός 41, 4 πᾶν τὸ γιγνόμενον 
ὡρῶν τὴν χειμερινὴν εἶναι Κρονίαν 80, 29 

χειμών. ὅλην τὴν τοῦ γειμῶνος ὥραν 
62, 20 ' 

χείρων. τὸ χεῖρον 8ὅ, 31 ΟΡΡ. τὸ ἄμεινον 
20, 28 ἐν τῇ φύσει χατὰ τὴν μῖξιν τῶν 
ἀνομοίων κρατεῖ τὸ χεῖρον 20, 16 χειρόνως 
89, 12 

χελιδών. τὰς χελιδόνας φασὶν ἐν χοιλότησι 
δένδρων... νεκρωϑείσας ζῆν θ2, 19 

χερσαῖος. ζῴοις πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις 
118,1 

χϑές περον θΆ, 4 
χϑόνιος (ϑεοί) 64, 6 τάξεις... οὐρανίας χαὶ 

χϑονίας 50, 18 εἴτε οὐρανίας ἐχόντων τάξεις 
εἴτε ὑποσελήνους, ἀερίας τινάς, ἐνυδρίας ἣ 
χϑονίας 23,26 πᾶσα τάξις... τῶν οὐρανίων 

τῶν χϑονίων 18, 11 μέτρα τὰ προσήκοντα 
εν οὐράνια καὶ χϑόνια ὅ4, 16 (περίοδος) 
δ0, 27 (περιφοραί, ΟὉΡ. οὐράνιαι) 51, 23 
(ζωὴ) 5ὅ0, 28 109, 10 (τὸ σιδηροῦν γένος) 
39,21 (τὸν σἰδηρον) χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον 
ὄντα 40, 10 (πορεία) οὐ τραχεῖα χαὶ χϑονία 
(οχ ΡΙδὲ.) 98, 20 84ᾳ. οὐρανίως αἰϑερίως 

ἀερίως χϑονίως 84, 86 
χϑών. ἐν χϑονὶ δίῃ ἔτ. Οτρ!ι. 116, 84 
χιλιάς 50,317 θ6, 1 τὸν τῆς χιλιάδος ἀριϑμὸν 

ὅπως ἀχούειν δεῖ συμβολιχῶς 110, 14 

χιλιέτης ὑπὸ γῆς πορεία (ὁχ Ῥίδ(.) 50, 26 
πρὸ τῆς χιλιέτους περιόδου 109, 14 

χιλιοστός. τελέας χιλιοστῆς οὔσης πορείας 
110, 8 οὐδεμιᾶς χιλιοστῆς 110, 11 

χορεύειν 23, 8 (οὗ. χρόνος) ἣ δὲ (σελήνη) 

χορεύει περὶ (τὸν ἥλιον) 29, 18 

χορηγία. ἀπολαύειν τῆς ἐχείνων χορηγίας 
91, 160 

χορηγοὶ ἀγαϑῶν 91, 14 
χορόνους. χρόνος ὡς χορόνους τις ὧν 23, 8 
χοροὺς διδόναι 180, 30 
χραίνειν. πάϑει χραινομένην 102, 18 
χρεία τῶν διηγήσεων 63, 21] τῶν χρειῶν 

αὐτοὺς εἰς ἐπίστασιν ἀγουσῶν 37, 38 
χρῆσις. τὴν ἁμαρτητιχὴν χρῆσιν τῶν ἐκ τοῦ 

παντὸς ἀγαθῶν 8ὅ, 2 11 
χρησμφῳδεῖν 18, 84 ταῖς Μούσαις ταῖς 

χρησμῳδούσαις τὴν λύσιν 16, 838 ὑπὸ δὴ 
τινῶν χρησμῳδηϑέντα ϑεῶν Ο7, 32 

χρησμῳδός. τοῖς ἐνθουσιάζουσιν καὶ τοῖς 
χρησμῳδοῖς 17,11 

χρόα. ἀμυδρὰν ἔχει 
σίαν 39, 28 

«νον τῆς χρόας ἀπειχα- 

ἐν χρόνῳ γίγνεται, χατὰ καιρὸν δὲ οὐ πᾶν 
41, 2 γενόμενον ἐν χρόνῳ 18, 38 τὰ ἀπὸ 
χρόνου γεγονότα 22, 1 ἀπὸ χρόνου παντελῶς 
ἀγένητον 21, 838 (χόσμος) κατὰ χρόνον γε- 
γητός, ΟΡΡ. χατ᾽ αἰτίαν 18, 13 21 Βα. 34 
Β4ᾳ. ψυχὴ πᾶσα κατὰ χρόνον ἐνεργεῖ χαὶ... 
διὰ χρόνου ϑεᾶται πᾶν 24, 2 ὁ πᾶς χρόνος 
(οχ ΡΙδί.), αἰβί. ὁ πᾶς αἱών 19, 19 844. 29 

τὸν πάντα χρόνον τῆς περιόδου 21, 8 οἵ. 
22, 23 (ἄπειρος) 190,26 (κοσμικός) 21, 51 

ἀριϑμὸς ... νοερὸς χαὶ οὕτω χρόνος ὡς χο- 
ρόνους τις ὧν ἀπὸ τοῦ χορεύειν 28, 1 
διάφορα πλήϑει γρόνου 20, 80 οἱ χρόνοι 
τῶν [ἡμῖν ὁρατῶν 22, 25 ---- ἀΒίτοι. περὶ 
τῶν ἀναφοριχῶν χρόνων 108, 22 χατὰ τὰς 
ἀναφορὰς τῶν τοὺς βίους ὁριζόντων χρόνων 
103, 23 

χρυσόρραπις (Ηοπ.) 124, 10 
χρυσός. (νοερᾶς ζωΐς) σύμβολον ὁ χρυσὸς 

ἄδεχτος ὧν... ἰοῦ χαὶ σήψεως 38, 21 οὗ. 
84 Βα. 40, 1 39,9 38 5717 

χρυσοῦν γένος ΟΥΡΒοὶ 38, 6 Ηθεϊοάϊ 38, 18 
20 8Βη6ᾳ. Ρ]αἰοηΐδβ 39, 32 

χρῶμα. τόπους ... παντοδαποὺς χαὶ τοῖς 
σχῆμασι χαὶ τοῖς χρώμασι θ8, 14 (ὄψιν 
ἀντιλαμβάνεσθαι) χρωμάτων φωτοειδῶν 
ὄντων 60, 20 

χωλεύειν. τό γε κατ᾽ ἀμφότερα χωλεῦον, 
ὄρεξιν καὶ κρίσιν 94, 21 

χώρα. τὴν χοινὴν χώραν τὴν ἑστίαν τῆς 
Ἱενέσεως θ6, 2 τὴν μέσην ἀπείληφε χώραν 
51, 14 χώραν διδόναι (ἐνδείξεσιν, ἐπιστάσει) 

114,34 125, 29 

χωρεῖν. δι᾽ αὐτῶν χωρεῖ τῶν χαϑ᾽ ἔχαστα 
56, 2δ τὴν διὰ τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀϑέσμων 
πλασμάτων χωροῦσαν (μυϑολογίαν) ὅ8, 15 
ἀθ δηΐῃδ εἰς ἄνθρωπον, εἰς ἄλογα ζῷα 
χωρεῖν 109, 1 1 114,18 8]. εἰς γένεσιν, 
ζῳογονίαν χωρεῖν 124, 29 37 

χωρίζειν. (οἱ ἱερατιχοὶ λόγοι) χωρίζοντες 
ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχάς 02, 21] ὡς 
χωρίζεται (ἡ ψυχὴ) τοῦ σώματος θ4, 29 586. 
χωρισϑείσης αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώμα- 
τος 61,156 οὗ 79, 21] ψυχὴν... χωριζο- 
μένην ἀπὸ τῶν ὑλιχῶν ὀργάνων θ1, 21 τῶν 
χωριζομένων ψυχῶν 49, 51 

χωριστὰς εἶναι σωμάτων τὰς ψυχάς 
ὅδ, 15 21 8. θῦ, 8 τὴν χωριστὴν... . καὶ 
τὴν ἔξω γενέσεως ζωὴν ὅθ, 29 104, 16 
125, 25 



χωρίς 

χωρὶς τῶν φωνηένταν ... τῶν συμφώνων 
χωρίς 32, 833 ἐπειδὴ χωρὶς ἦν τοῦ σώματος 
68,11 

χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς λογιχῆς 
49, 8 τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισμὸν τῆς 
ψυχῆς 62, 26 

ψευδοπαιδεία 48, 9 
ψῆφος. τῆς Δίχης.... τὴν ψῆφον ἐχφερούσης 

88,2 χατὰ τὴν Πλάτωνος ψῆφον 98, 6 
111, 14 

ψιλός. οὐχ ἐν λόγοις ψιλοῖς, ἀλλ᾽ ἐν ἔργοις 
31, 34 

φιλοῦν. φιλωτέον, ΟΡ. δασυντέον ἐν τῷ 
ἐκφωνεῖν 98, 1 

ψόφος. (ἀχοὴν ἀντιλαμβάνεσϑαι) τῶν ψόφων 
ἀερίων ὄντων 66, 21 

ψῦξις, ΟΡΡ. ϑέρμη 80, 81 τῆς τοῦ ἀέρος 
ψύξεως 62, 20 

ψυχῆ. (εἰκὼν τοῦ νοῦ) 85, 1 ψυχὴ πᾶσα 
χατὰ χρόνον ἐνεργεῖ 24, 2 ἀπὸ τῆς ποιᾶς 
ζωῆς τῶν ψυχῶν 24,26 αἵ ϑεοειδεῖς ψυχαί, 
ΟΡΡ. αἱ μὴ εὐφυεῖς 86, 8 τὸ προσῆχον τῇ 
φύσει γένος τῶν ψυχῶν 86, 2 ψυχῶν γένη 
τέτταρα... ϑεῖον δαιμόνιον ἡρωιχὸν ἀν- 
ϑρώπινον (ὁχ ῬΙα.) 112, 6 φυχαὶ ἀνθρώ- 
πειαι (ἀνθρώπιναι), αἰδί. ϑεοί οἱ δαίμονες 
ῶ83, 86 30 41 οὗ 25, 11 16 21 μερικχαὶ 

ψυχαί 21,3, αἰδβί. ϑεοί οἱ δαίμονες 106, 33 

ὅ8, 80 54,6 (οἷ. ἀνθρώπινος) --- ἡ ϑεία ψυχὴ 

τοῦ παντός (ὁχ Ρ]Α1.) 127, 19 ἡ ψυχὴ τοῦ 

χόσμου 1271, 24 πάσας τὰς ψυχὰς ἄστρων 
ὡρῶν στοιχείων 127, 238 

τριμερὴς ἐπινοεῖται ἡ ψυχή 185, 21 20 
τὰ μόρια τῆς ψυχῆς 195,14 6 197, 25 
τρίτον μέρος ψυχῆής (οχ ΡΙαἰ.) 20, 12 οὐχ 
ὅλῃ τῇ ψυχῇ συμπράττοντας 135, 11 αἱ 
χατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχουσαι τῇ ψυχῇ κοιναὶ 
ἔννοιαι 185, 26 ἡ λογιχὴ ψυχή, ΟΌΡ. φαν- 
ταστιχή 128, 31, ΟΡΡ. ἄλογος 49, 4 Βα. 22 
8Β6η4ᾳ. 91, 34 οὗ 81, 80 32 111,11 ἡ λογικῇ 
(οπι. ψυχή) 49, 1 8 Βα. τὸ φιλοχρήματον οὐχ 
ἔστιν μόνης τῆς ἀλόγου ψυχῆς 157, 39 

ψυχὰς ἀϑανάτας ἔν. ΟΥΡΙ. 117, 14 ἀϑά- 
νατον τὴν ψυχὴν (866. Ρ]δἰ.) 47, 31 566. 
οὗ. 58, 9 18; (800. Αγίβιοί) 116, 22 τὴν 

ποίαν ψυχὴν ἀϑάνατον δεῖ νομίζειν 417, 38 
49, 23 8η6. τὴν ϑείαν ψυχὴν ἀφελὼν ἀπὸ 
τῆς παϑητιχῆς ἐν τῷ ἀϑανάτῳ τίϑησιν 49, 21 
τῷ ϑνητῷ τῆς ψυχῆς ἑπομένους 74, 2 ὅτι 
χαϑ᾽ αὑτὸν πεπέρασται τῶν ψυχῶν ὁ ἀριϑμός 
49,20 12 8546. 116, 22 

ψυχαί, ΟΡΡ. δώματα 16,29 112,18 115,24 

ἿΪ ΙΝΡΕΧ ὙΕΒΒΟΕΒΥ͂Μ ψυχὴ 

τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ καὶ χαχά, ἀἶδέ. τὰ σώματος 
θὲ τὰ ἐχτός 82,156 οὗ, 23 26 (ψυχῆς ὄργανα) 
83, 18 τῷ ὄντι σώματι συζυγεῖσα ψυχή 
20,20 26,10 σῶμα ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον 
ζῆν, ψυχὴν δ᾽ ἄνευ σώματος 32, 832 30 

χωριστὰς εἶναι σωμάτων τὰς ψυχάς ὅὅ, 1 
21 64, 29 864. θὅ, 8 οἵ. 68, 11 τὸν ἀπὸ 
τοῦ σώματος χωρισμὸν τῆς ψυχῆς 62, 26 

86ᾳ. καΐ τινα ψυχὴν... ἄγγελον τῶν ἔξω 
σώματος παθημάτων ὧν ὑπομένουσιν αἱ 
ψυχαὶ ποιχίλων γενομένην χτέ. 52, 19 586. 
ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ Ἦρός 121, 11 

ϑανατηφόρος ἡ γενεσιουργὸς τῶν ἀϑανάτων 
ψυχῶν (περίοδος) 74,4 τὴν τῆς ψυχῆς ὁμο- 
λογίαν πρὸς τὸ πᾶν... τὴν τοῦ παντὸς 
πρὸς τὴν ψυχὴν 86,11 τὴν ἀπ᾿ ἀνθρωπίνων 
σωμάτων εἰς ἀνθρώπινα μετοίχησιν (ψυχῶν) 
παραδίδωσιν (ΟΥΡὮΘ08) 1106, 16---20 ὅτι 

καὶ εἰς τὰ ἄλλα ζῷα μετάβασίς ἐστι τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀνθρωπίνων (866. ΟἸΡΆ.) 110, 
21 ὅτι χαὶ ἰδία τῶν ἀλόγων τίς ἐστιν 
ψόχωσις (806. ΟΥΡἢ.) 1171, 6 4Π0 δθηδι εἰς 
ἄλογα ζῷα μεϑίστησι τὰς ψυχὰς ὁ μῦϑος 
(ΡΙδἐοπἱβ) 97, 23 844. οἷ. ὃ 8Β4ᾷᾷ. οἱ πνεύ- 
ματι τὴν ψυχὴν ἐοικέναι φάσχοντες συναλ- 
λοιουμένῳ τοῖς περιέχουσι χαὶ συσχηματι- 
ζομένῳ 97, 82 τὸ τὰς τῶν ϑείων ἀνδρῶν 
ψυχὰς εἰσοιχίζειν εἰς ἄλογα ζῷα καὶ τὰς 
ἦἡρωιχάς 100 84ᾳᾳ. τὸ τὰς ψυχὰς τὰς μὴ 
ἅμα βεβιωκυίας εἰς δευτέραν γένεσιν ἄγειν 
ὁμόχρονον 110, 1 844. τὰς μεταβολὰς (τῶν 
ϑηρίων εἰς ϑηρία) οὐχ ἀλόγων ψυχῶν, ἀλλ᾽ 
ἀνθρωπίνων ... λέγεσϑαι παρὰ τοῦ Πλά- 
τωνος 10θ, 18 864. οἷ. 10 Βαα. 111,1 ὅτι 
δὲ χαὶ ἀνθρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ’ ἄλλων 
ἀλόγων ζῴων εἰς ἄλλα 1017, 10 84ᾳ. ὅτι αἱ 
εἰς ἄλογα μετοιχήσεις τῶν ἀπὸ γῆς εἶσι 
ψυχῶν ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προελ-- 
ϑουσῶν 108,12 844. 111,4 εἰ πᾶσαν ψυχὴν 
εἰς γένεσιν κατιοῦσαν εἰς ἄλογα ζῷα χατιέναι 
δυνατόν χτέ. 111, 8 16 Β44ᾳ. εἰ πᾶν ἄλογον 
ζῷον ἔχει ψυχὴν ἐφεστῶσαν λογιχὴν ἔξωϑεν 

χτὲ. 111,80 113,20 8Β4ααᾳ. εἰ διὰ πάντων 
ἀλόγων ζῴων ἡ καάϑοδός ἐστι τῶν λογικῶν 
ψυχῶν ... χαὶ εἰ μέχρι τούτων μόνων 
111, 19 112, 31 Β44ᾳ. οὐχ ἐνδεῖ καὶ φυτοῖς 
τὴν ψυχὴν τὴν ἀνϑδρωπίνην 118, 18 4 5Β6η6. 
τῶν ψυχῶν τὰ ὑλικὰ περιβλῆματα σάζειν 
τὸν τύπον τοῦ ἔμπροσθεν βίου 109, 86 250 
80ᾳ. εἰχότως συμβαίνειν τὰς μὲν ἐκχεῖϑεν 
ἰούσας (ψυχὰς) ἐπιλανθάνεσϑαι τῶν ἐχεῖ, τὰς 

δὲ ἐντεῦϑεν ἐχεῖσε τῶν ἐνταῦϑα διαμνημο- 
νεύειν (ὁχΧ Ατίδίοί.) 128, 6 864. 
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